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Ed 
procom-antennes _ 

staan borg voor optimale reikwijdte 
en kwaliteitsgehalte 

PROCOM presenteert het breedste antenne-programma  PROGOM heeft voor elk gebruiksdoel de beste oplossing 
PROGOM ontwikkelt èn fabriceert zelf + PROGOM verwerkt de hoogwaardigste materialen e 

PROCOM garandeert een kwart-eeuw technische ervaring speciaal voor de antennes met een bereik 
van 25MHz tot 470 MHz. 

a antennes hebben 
het laatste woord! 

lektrotechnische artikel 

VAN BUUREN: 



Maandblad voor communicatie- 
amateurs, kortegolf luisteraars en 
zendamateurs, tevens het officiële 

orgaan van de Nederlandse Com- 
municatie Federatie. 

Producent en uitgever: Organisatie- en Pro- 

duktiebureau ““BREAK-BREAK'’, Postbus 76, 
2170 AB Sassenheim. 

Heruitgever: Nederlandse Communicatie Fede- 

ratie, Postbus 148, 2170 AC Sassenheim. 

Leden en Abonnementenadministratie, in- 

formatie over wederverkoop: Productiebu- 

reau: Break-Break.Tel. 02522 - 15638/ 15639 
Adres: v/d Bergh van Heemstedeweg 7 

2215 RK Voorhout 

Redactie: Julianalaan 21, 2421 CV Nieuwkoop. 

tel. 01725-3580 

Adv. afd: tel. 01725 - 9308/3580 

Hoofdredactie: Willem Bos. 

Eindredactie: Jaap Zwart. 

Medewerkers: Lenie Zwart, Mike Bosch. Bob 
Grevenstuk, Robert Briel, Renze Torensma, 

Ivonne Bosch, André Koopman, U.S.A: 

Lee R. de Bevoise, Reinout van Wagten- 

donk. België: Josse Janssens, Cor 

Blancke. 

Fotografie: Jaap Zwart e.a. 

Ulustraties: Pieter Breda, Martin Koopman. 

Vormgeving: Jaap Zwart. 

Techn. adv: Stratis Karamanolis, Duitsland. 

Normaal abonnement: Jaarabonnement Ne- 

derland - H.fl. 47,50. 

NCF Lidmaatschap: Toezending van Break- 

Break is inbegrepen in het lidmaatschap van de 

Nederlandse Communicatie Federatie. 

Lidmaatschapsgeld: - H.fl. 52,50 per jaar. 
(1981) Inlichtingen NCF Lidmaatschap: Postbus 
148, 2170 AC Sassenheim. 

België: Jaarabonnement B.frs. 714, — 

NCF Lidmaatschap B.frs. 785, — 

Aanmeldings formulier insturen daarmee krijgt U 

een stortingsformulier 

Overige landen: op aanvraag. 

Het lidmaatschap of abonne- 
ment loopt van jan. t/m dec. 
Bij tussentijdse aanmelding 
worden de in de loop van dat 
jaar verschenen nummers na- 
gezonden. 
Lidmaatschap of abonnement worden aan het 

eind van ieder kalenderjaar automatisch ver- 

lengd, tenzij uiterlijk 30 november schriftelijk be- 

richt van opzegging is ontvangen. Betaling uit- 

sluitend d.m.v. de toegezonden acceptgirokaart. 

Adreswijzigingen 3 weken van te voren opgeven 

met vermelding van het oude en nieuwe adres 

en het lidnummer. Bij correspondentie met 

Break-Break altijd het lidnummer en postcode 

vermelden. 

Losse nummers: Break-Break is ook verkrijg- 

baar bij boek- en tijdschriftenhandelaren, groot- 

winkel bedrijven, benzinepompen, wegrestau- 

rants, stationkiosken en handelaren in 

communicatie- en electronica-apparatuur. 

Verkoopprijs: losse nummers H.fl. 4,75 (incl. 4% 

BTW). 

Verschijning: Een jaargang is 12 tijdschriften, 

waarbij het juli- en augustusnummer is gecombi- 

neerd tot één dubbeldikke uitgave. 

Rechten: Niets uit deze uitgave mag op eniger- 

lei wijze worden gereproduceerd, overgenomen, 

of op andere wijze worden gebruikt, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgeefster. De in Break-Break opgenomen 
bouwbeschrijvingen en schema's zijn uitsluitend 

bestemd voor huishoudelijk gebruik (octrooi- 

wet). 
Toepassing geschiedt buiten verantwoordelijk- 

heid van de uitgeefster. 
De uitgeefster is niet verplicht ongevraagd inge- 

zonden bijdragen die zij niet voor publicatie aan- 

vaard, terug te zenden. 

Niet-redactionele artikelen behoeven niet altijd 

met de mening van de uitgeefster overeen te 

stemmen. 

Druk: NDB Leiden. 

Distributie Nederland 

BETAPRESS B.V. 
Burg. Krollaan 14, Gilze. 

tel. 01615-2851. 
Distributie België 

Persagentschap Vervoer en Distributie N.V. 
Klein Eilandstr. 1. 1070 Brussel. 

tel. 02-5240130. 

INTRO 
Voor de meesten van u is de vakantie 

al weer verleden tijd. We hopen dat u 

mooi weer hebt gehad. Het was onze 

bedoeling geweest, u in dit nummer 

wat meer te vertellen over de grote 
lezersenquête en u natuurlijk ook te 

vertellen wie het Akai-Hifi rack heeft 

gewonnen. Op de laatste dag 
stroomden de prijsvraagformulieren 

nog steeds binnen, zodat we de 

naam van de winnaar pas in het vol- 
gende nummer kunnen publiceren. 

We zijn erg blij met de massale reac- 
tie. Misschien heeft u het zich niet 

gerealiseerd, maar er zijn maar erg 

weinig tijdschriften die eerst vragen 

wat de lezers willen en daarna de in- 

houd aanpassen aan die wensen. 

Hoewel we al die duizenden formulie- 
ren nog aan het verwerken zijn in de 

computer, blijkt nu al dat op sommi- 
ge terreinen de interesses anders lig- 

gen dan we verwachten. Zo vondt 
meer dan 60% van u het leuk, af en 

toe eens een Hifi test in Break-Break 
te lezen. We zullen dat zeker doen. 
Een enorme uitspringer in de wensen 

bleek de belangstelling voor DX-en 

en korte golf luisteren. Daarom vindt 

u in dit nummer direct al twee artike- 
len op dit gebied, nl de test van de 
TONO morse en telex computer en 

het eerste deel van een uitgebreid 

verhaal over DX-en. 
Naast de belangstelling voor DX-en 

IN DIT NUMMER: 

De Postbus 

Brieven en Grieven 

Break Break Rally Team... 

DX'en vervolgserie... … 

Waarschuwing voor ‘ombouw’ naar 40 kanalen 

CB in Engeland 

Bouw het zelf... 
T.V. Spelletjes worden volwassen 

TEST: Cuna 2 meter ontvanger 

CB in Zuid-Afrika 

Wondere Wereld van de Radio 

Nieuws v/d NCF. 

Ledenservice 

Breakertjes...…. 

Coverfoto: Jaap Zwart 

hebben veel leden en lezers op hun 

enquêteformulieren geschreven dat 

ze meer wilden lezen over de veelge- 
bruikte, maar in Nederland niet toe- 

gestane apparatuur. 

U heeft verschillene keren in deze in- 
tro het NCF-standpunt kunnen lezen 
met betrekking tot illegale appara- 

tuur. Als je een serieuze 
gesprekspartner van de overheid wil 

zijn, dan kun je eigenlijk niet tegelij- 
kertijd het illegale gebeuren promo- 
ten. Aan de andere kant hebben we 
als NCF de mening van onze leden te 
vertegenwoordigen. We zijn er uitein- 
delijk om uw belangen te dienen en 

niet die van de PTT. 

Een lastige zaak. Als we in een artikel 
schrijven dat wanneer u een linear 

gebruikt, u er dan beslist een low 

pass filter achter moet zetten, dan 
krijgen we boze brieven van leden die 

hun lidmaatschap opzeggen omdat 

we ‘lineargebruik zouden 
bevorderen’! Als we er niet over 
schrijven roepen anderen dat we te- 

gen illegalen zouden zijn en weer an- 
deren dat er broodnodig voorlichting 

gegeven moet worden omdat er zo- 

veel rotzooi op de markt is. 
Kortom, we hebben besloten u zelf te 
laten kiezen. In het volgende nummer 

zult u daarom weer een enquete aan- 
treffen, waarin u kunt bepalen of we 

over illegale apparatuur en radio en 
TV piraten moeten schrijven of op de 

oude voet moeten doorgaan.………. 



ALLE KANALEN LEIDEN NAAR. .. ALPHA ELECTRONICS 

RON oasen 

DEZE APPARATUUR KAN OMGEBOUWD WORDEN NAAR 39 KANALEN 2 WATT. DE FREQUENTIES 
IN DE OFFICIËLE KANAAL INDELING: 

ANTENNES DVv-27 £._39,— | Magneetvoet voor bijvoor- AX 6000 voeding SCANNERS 
US-27A f_29,— | beeld DV-27 6 amp. Elec SC 210 pocketscanner, 

Glasfiber top-kwaliteit sin ericht mag- f 35 antenne f 39,— f 239, — 2 banden 10 kanalen f 389,— 
neetvoe Oan regelbaar Semicom 7000 3 banden, 70- 

Shakespeare 4061 me 108 voor in de 110 SWR/POWER 90, 140-170, 460-470 MC 
littlestick (% golf) _f 139,— | dakgoot » 30 kanalen, scanning 30, 
Shakespeare 388/388 M TE-S00 baseloaded f_ 22,50 METERS ‚ EE voeding 12-220 V gevoclig- 
bootantenne f 129,— | Numark magneetvoet f Elec 176 PWR/SWR/ heid 0,4 uV 439, — 

Pacer glasfiber mag- ed ë FS ì d 69,— rt 
neetvoet Í en vele, vele anderen. 

gee ei Dubbel Trucker 25 \ 
ERFECTIE fantastisch! = 

HMP GPA-27 úgolf Den een veerd steh N 5PA-27 Ygol 

groundplane 9,— ATRON Atron SWR-50A MARC BASIS 

HMP GPA-27 /:golf ’n klasse apart! SWR meter (dub- HAND 
co-linear ‚— | Atron-1 met klem voor bel) f_39,— | Hosiden £_719,— Semicom 8000 4 banden incl. 
HMP GPA-27 5/8golf dakgoot f 24,95 | Atron SWR-551 SWR/ Piezo DX-354 f£_119,— | Etec DM 308 A luchtvaart, 70-90, 119-129 
met rad. f 129,— | Atron-2 magneet- PWR f_29,— | Piezo DX-358 £ 129,— | Elec DM 101A Á 140-170, 460-470 MC 40 ka- 

f 129,— | voet f 28,50 | LafayetteSWR/FS f 29,— | Interpower f£_99,— | Turner M + 2 # nalen, scanning 40 voeding 
Whiskey Mini GP ideaal Atron-3 dubbel trucker Armaco SWR/PWR/ Turner Expander _f 199,—f Numarcpower + _f 12-220 V, gevoelig voor balkon f _89,— | (voor personenauto) f_ 39,— | FS f_49,— | Range Booster f_89,— | Carol replace fi heid 0,4 uV. : f 439,— 

Regency M400 computer- 

CENTURY-21 D KORTEGOLFONTVANGER ADONIS VOORVERSTERKTE COMPRESSOR 3ibande 
3 banden, 60-90, 140-175, 

& en P Dn N __ | 450-512 MC 30 kanalen, 
AM 502 f 169, TAFELMICROFOONS AM:A02 f 249, scanning 30, Voeding 12220 Vv 

Pl gevoeligheid 0,25 uV 

pa f 1395, — 

a 

CENTURY 21D 

Sun SVR-001 VHF FM 

autoscan ontvanger 140-164 Nieuw model 1981 

Digitale kortegolfontvangers MHZ f 540 
Introduktie prijs f 1195,— AN 
AM-CW-SSB 0,5-30 MHz 220V- GDX 8 elements 

3dB gain f 149,— 

12W Mobiel DV81 Sf 39,— 

ALPHA ELECTRONICS... 
HÉT ereen teegn VAN DE 

vtm Als één van de eerste importeurs in 
Nederland hebben wij MARC-appara- 
tuur op de markt gebracht. De 
technische know-how was reeds lang 
aanwezig, daar wij sinds 1976 actief 
zijn op dit gebied (amateurzenders, 
communicatieontvangers etc.). 
Daardoor zijn wij er in geslaagd de 
exklusieve rechten van een Japanse 
fabrikant te verkrijgen, waardoor wij 8 de pn ELECTRONICS 

als enige importeur in Nederland het overtuigd van de kwaliteit van deze Onverwachte storingen worden snel 
kwalitatief hoogwaardige merk apparatuur, dat wij 1 jaar schriftelijke | verholpen door onze eigen technische SINGEL 167, 3112 GN SCHIEDAM 

„Atron’ kunnen voeren. Wij zijn zó garantie geven. dienst in Schiedam. TELEFOON (010) 269767. 

Verkoop van alle onderdelen voor CB apparatuur en overige electronische onderdelen/bouwpakketten. 
Bestel schriftelijk of telefonisch, betaal aan de postbode (rembours) prijzen af Schiedam. 



tono communicatie computers 
telex en morse nu direct op uw beeldscherm 

DE TONO THETA 350 

is een telex en morse ontvangst convertor die direct op de communicatie ontvanger (via luidspreker of tape uitgang) 

aangesloten kan worden. Deze convertor zet de telex en morse signalen om in een leesbaar schrift, dat op een TV- 

toestel of video monitor zichtbaar gemaakt kan worden. Ook bestaat de mogelijkheid tot het aansluiten van een 

printer. Telexsignalen van verschillende toonhoogtes (Amerikaanse en Europese), shifts en snelheden zowel in 

ASCII en Baudot kunnen gedetecteerd worden. Alle op dit moment in de ether zijnde telex berichten van zowel 

persbureaus, commerciële stations, ambassades, zendamateurs enz. kunt u via de Theta 350 op uw TV scherm 

zichtbaar maken. 

Ontvangt lage en hoge tonen in AFSK en RTTY. 
*_Snelheden voor RTTY en ASCII 45,45-50-56,88-74, 

2-100-110-200-300 Baud. , 
*_Aansluiting voor printer. 
*__Aan te sluiten aan een normale TV ontvanger of 

Video monitor. 
Ingebouwde actieve filters van zeer hoge kwaliteit. 
CW snelheid wordt automatisch ingesteld. 
Geheugen voor twee pagina's. 
Automatische scrolling functie. 
UNSHIFT - ON - SPACE functie. 
Meeluisteren van het te ontvangen signaal is moge- 

lijk. 
CW oefenmogelijkheid. 

*_ Afstemindicatie met twee leds. 
Aansluiting voor oscilloscoop. 

kkk kk hd 
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Code : _CW‚RTTY in Baudot en 300 Baud. Vitgang VHF imp 75ohm 200 k.ohm 

ASCII. L.F. inputfrequent. CW: 830 Hz Video imp 75 ohm L.F. uitgangsvermo- 

Tekens letters, cijfers, symbolen RTTY: Mark 1275 Hz Printer interface centronics Para gen 150 m Watt aan 8 ohm 

en speciale tekens. (laag), 2125 Hz (hoog) compatible Voedingsspanning DC 12 Volt, 0,8 Amp. 

Ontvangstsnelheden CW 25-250 tekens/min Shift: 170 Hz-425 Hz- Aantal tekens 512 (32 tekens x 16 l1j- 

(Automatische instelling) 850 Hz (fijnafstemming) nen) 

RTTY 45,45-50-56,88- Ingangs impedantie 500 ohm. Aantal pagina’s 2 

74,2 - 100 - 110 - 200 - TTL ingang CW, RTTY, ASCII Oscilloscoop uitgang: _uitgangsimpedantie 

DE TONO THETA 7000E 
is speciaal ontwikkeld voor de veeleisende zend-amateur. Deze hoogwaardige communicatie-computer kan zenden 

en ontvangen in alle bekende snelheden van morse en RTTY zowel Baudot als ASCII. De aansluiting is zeer een- 

voudig; een zend/ontvanger en een normale TV ontvanger. Niet alleen amateur-berichten, maar ook de commer- 

ciële stations en de persbureaus zoals UPI, AFP en Tass zijn te ontvangen. Bovendien bestaat er nog een mogelijk- 

heid tot het aansluiten van een printer om al deze zaken op schrift te stellen. 

Morsecode (CW) zenden: 25-250 tekens/min. punt/ 
streepverhouding 1:3 1:6; ontvangen: 25-250 tekens/ 
min. automatische instelling. RTTY: Baudot en ASCII 
(RTTY en KCS) letters, cijfers, symbolen en speciale 
tekens. Snelheid Baudot en ASCII 45,45-50-56-88-74, 
2-100-110-150-200-300 Baud. 
Uitgangen: VHF TV signaal 75 ohm. 
Video signaal: plm. 1.0 Vpp aan 75 ohm. 
Aantal tekens per lijn s 32 

r 

uu 

Aantal lijnen < 16 
Aantal pagina’s d 2 
Geheugen met Nicad , 7 kanalen met elk 

64 tekens 
Buffer geheugen : 53 tekens 

Frequenties voor de hoge tonen in RTTY (Mark en Space kunnen verwisseld worden) L.F. ingang: CW en RTTY. 500 ohm Ext Keyer 300 mA - 50 V Uitgangvermogen 150 MW 8 ohm 

Shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz (Frequentie Shift kan nagetuned worden met ASCII: 100 ohm. AFSK uitgang 500 ohm. Voeding DC 12 Volt, 1 Amp. 

Mark 2125 Hz 2125 Hz 2125 Hz fijnregeling) TTL ingang: CW‚ RTTY, ASCII TTL uitgang CW‚ RTTY en ASCII Afmetingen 400 mm x 300 mm x 

Space 2295 Hz 2250 Hz 2975 Hz Twee tonen frequenties bij ASCII Keying uitgang Uitgang voor 120 mm - 57 mm 

Frequenties voor de lage tonen in RTTY Mark 2400 Hzof 1200 Hz CW positief 100 mA - 300 V printer Centronics para, compa- Gewicht ongeveer 5,1 kg 

Shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz Space 1200 Hz of 2400 Hz CW negatief 100 mA - 300 V tbel. 

Mark 1275 Hz 1275 Hz 1275 Hz Frequentie Morse: 830 Hz FSK 100 mA - 300 V Uitgang voor oscillo- 

Space 1425 Hz 1700 Hz 2125 Hz FSK (1D) 100 mA - 300 V scoop 200 K ohm, plm. 1,6 V pp. 

Schutstraat 58, 7901 EE Hoogeveen. Dr. Kuyperstraat 9, Postbus 42, 2990 AA Van Cleeffkade 15, postbus 99, 1430 AB Aalsmeer 
tel. 02977-28811. Telex 18209 nl 

Tel.: 05280-69679 - Telex: 42775. Barendrecht - Tel.: 01806-3513. 
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te ve Een nieuwe serie, tikkeltje sexy, stempels 

voor de liefhebbers, waaronder een speciaal 
“Lady stempel en een voor de truckers. 
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De stempels zijn per stuk te bestellen voor 

ede de stuksprijs van 15,- inclusief portokosten. 

De hele serie kunt U ook bestellen, U krijgt 
er dan één gratis, alle vijf de stempels 

cb products 
POSTBUS 9538 4801 LM BREDA 

a 
En 
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iosvrerd BESTELLEN 
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kosten U dan 6Q.- inclusief portokosten. 

De stempels worden alleen bij vooruitbetaling 
geleverd en_na ontvangst van het verschul- 
digde bedrag ca drie weken later aan U ver- 

zonden, De levertijd staat in verband met de 
speciale aanmaak, 

edad de j Td Ereite STi En 
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A stuur het verschuldigde bedrag contant, cheque of 

girobetaalkaart per aangetekende post aan CB PRODUCTS. B ie 
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Een ek genk: Edy: B stort het verschuldigde bedrag op giro 39 32 925 t.n.v. 

CB PRODUCTS 

sp met vermelding van het gewenste artikel en artikelnummer. hah bn 
nde nk. 
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Ls: aderen trend TUE: 

MIDLAND 77-FM-005 WIPE 5050 

avant antennas | 

ASTRO PLANE 

AV-101 

WIPE 5060 

SIGMA II 
AV-170 

SIGMA IV 
AV-174 

BOMBEECK versl 
MARC 

ANTENNES 
By. 

Importeur van: 

AVANTI antennes 
MIDLAND en WIPE 
C.B. apparatuur. 

Natuurlijk voeren 
wij een compleet 
C.B. programma. Hoogstraat 90 - Eindhoven - Telefoon 040-441834 

ONBETWIST DE ANTENNESPECIALIST 

Diverse andere merken P.T.T. goedgekeurde MARC-app. uit voorraad leverbaar 

Levering Groothandel en Detailhandel j 

Wij voeren ook het complete programma voor de gelicenseerde zendamateur 



Luisteramateur, 
„bekijk het maar! 

Haal nú de hele wereld 
binnen metde nieuwe 

Tono Theta 350E 
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Tono Theta 350 E: 
Ô 
. Een zeer geavanceerd, hand- 
El zaam en praktisch ontworpen 
Î apparaat. Met een handomdraai 
Í aan te sluiten op de ontvanger en e 
° -voor aflezing op een beeldscherm- | 
je elke normale TV-ontvanger. | 

Í e Morse converter tot 50 w.p.m. En E E 

e e Telex converter tot 300 baud kika | 

i e Ascii converter tot 300 baud : 

| Betrouwbaar èn betaalbaar l Jaar zeer coulante en uiteraard 

Natuurlijk verkrijgbaar bij schriftelijke garantie. Nú nog voor E 

Î Nederlands expert bij uitstek: de verrassend lage prijs van f 1,395, ij 

| Aqua Nauta Communicatie incl. BTW. Laat u vrijblij- 

: B.V. Waar de uitgebreide INWWANM vena voorlichten bij uw : 

ä voorlichting altijd vrijblijvend communicatie-expert bij n 

e en de koffie altijd vers is. uitstek: i 

Î a . 

| í 
HAM INTERNATIONAL NEDERLAND 

. verkoopafdeling van: Aqua Nauta Communicatie B.V. | 

| Voorstraat 77-79 Utrecht Tel.: 030 -310170/310114 Maandag gesloten. ° 

Í ! 
Il | 
ame eo cameoam co aweoee came © ooo came oe o wam coame © 0 mmOOO came o ouwase avavan Pean Coa 6 74 



BESTEL NU UW CUNA-KRISTALLENBOEK! 
60 pagina’s boordevol informatie. 
Maak f 17,50 over op ons gironummer en U ontvangt 
automatisch het boekwerk met alle codes. Bij aankoop van een CUNA-scanner: boek gratis 

1 COMMUNICATIONS RECEIVER RIGGE 

KENWOOD R-1000 
Semi professionele communicatie ontvanger 
met digitale frequentie uitlezing * Ingebouwde tijdklok met timer 

*_ frequentiebereik 200 kHz - 30 MHz * Zeer hoge ontvangstgevoeligheid 
* AM, SSB, CW ontvangst *_12V DC en 220 Volt lichtnet 

* bandbreedte schakelaar narrow/ wide * Geschikt voor telexontvangst (m.b.v. converter) 

VERBAAR MIDLAND 4 KANAALS MICRO WEER UIT VOORRAAD LE en rk 

Uiterst gevoelige dubbelsuperontvanger, kristalge- 
2 meter ama- stuurd. Werkt op 4 penlite batterijen of externe licht- 
teurband ont- net-adapter. Ingebouwde luidspreker en aansluiting 

vanger met VFO voor oortelefoon. Regelbare ruisonderdrukker (squelch). 

en daarnaast de 
Leverbaar in 2 uitvoeringen: 

d ke d A. freq. 144 - 170 MHz (brandweer, taxi, G.G.D., 
Bs mogelijkheid 11 ka- 
nalen kristalgestuurd te 

marifoon, mobilofoon etc. Amateurs. 

ontvangen. Dubbelsuper. 1e MF 

B. freq. 70-90 MHz. Lage politie band. 
Politie en brandweer kristallen. 
zijn uit voorraad leverbaar. prijs: ni 2e le kHz. Afm.: 13,5 x 6,5 x 3,5 cm. Prijs 

3 Geschikt voor 12 Volt accu of adapter f 398. — EXTRA LEVERBAAR: 
f 298, De freq, 144.000 - 146.000 MHz (excl. kkemlänl verkorte rubber antenne 

voor PONY 
Walkie- export 
Talkie nieuw!!! 
Type CB 36 
P.T.T. e 
goedge- COBRA GTL-150 

Speciale voordeelaanbieding! 
keu rd. profiteer hiervan! 9 inclusief Bee 
lederen 480 kanalen). Alles bllginad ee da fabriek bij 1 stuk f 698, — 
draagtas gemaakt. Géén ombouw!!! Zendvermogen: 7,5 bij 2 stuks f 598, — 

Watt AM/FM en 12 Watt LSB en USB. 

Zolang de voorraad strekt. 
bij 3 stuks f 498, — 

ZATERDAG'S GEOPEND! 
van 10.00 tot 16.00 uur. - 's Maandags gesloten 

Glina Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur 
Rotterdamsedijk 2a - SCHIEDAM - Telefoon 010-151604 

il | (beneden aan de dijk, hoek Hogenbanweg) 
Te Pr dl hv geen folders of documentatie. 

Verzending onder rembours of bij vooruitbetaling op giro nr. 247540. 
Directe verkoop aan particulieren. 



ni Overal hòòr je tdirect. e 

tISTDK: 
Koopt u zomaar ’n cassette? Dan doet u 
zichzelf en uw recorder zeker tekort. 
Want de meest geprezen cassette ter wereld 

5 noemen kenners bij naam: TDK! 
En het waarom zal elke HiFi-enthousiast u 
bevestigen: 1. Exacte weergave van elke 

= toonhoogte, want de tapedeeltjes zijn 
8 gladder gepolijst. 2. Méér dynamiek en 
opname-capaciteit door de dichte struktuur 
van de magneetlaag. 3. Tape- transport zonder 
klachten door het befaamde Super Precisie 
Cassette Mechanisme (SPCM). 

Vraag TDK, de nummer één cassette! 

TDK Laboratory Line: typen D, AD, SA en MA. 
TDK Reference Line: typen OD, SA-X en MA-R. 

7. Voor de vele liefhebbers 

y van heldere, 
transparante weergave 

is de AD-cassette 
een favoriete keus. 

Normal Bias. 

mm amen 

TDK video-cassettes, 
beter door Super Avilyn. AS Aéneoemanoar 

ANTIDIK. DE MEEST GEPREZEN CASSETTE TER WERELD 
Vraag dokumentatie: AVC Nederland B.V., Postbus 458, 5400 AL UDEN. Tel.: (04132) 67725. 



De Postbus 
Heeft u een vraag of probleem op communicatiegebied, stuur dan een brief- 

je met zoveel mogelijk details aan: Break-Break, Julianalaan 21, 2421 CV 
Nieuwkoop. 

Zet in de linkerbovenhoek van de enveloppe ‘de Postbus’. 

De Emerson uit Meersen 

vraagt: 

Kunt u me wat meer informa- 

tie verschaffen over de wereld- 

ontvangers die u getest 
heeft. Ik wil ook graag 

prijslijsten en folders. 

Break-Break: 
Dit is een vraag die ons erg 

vaak gesteld wordt, ook voor 

wat betreft bakken. Alle infor- 
matie waarover we beschikken 

is opgenomen in de tests. 

De informatie in een test is 

overigens veel meer uitgebreid 
dan in een folder, en zeker 

ook objectiever. Over meer in- 

formatie betreffende een be- 

paald apparaat beschikken we 

niet. Oordelen of onze mening 

over een niet getest apparaat 

kunnen we niet geven. Bij elke 
test staat de adviesprijs en het 

adres van de importeur ver- 

meld. Daarheen kan je eventu- 

eel bellen voor bijvoorbeeld 

het adres van een detaillist in 

de buurt, die het apparaat 
heeft. 

‘Discotheek’ uit Amster- 
dam vraagt: 
Ik heb een SM 2008 en een 

GPA 27,5 die tegen de gevel 

staat. Nu komt mijn buurman 

klagen over storing op de TV 

terwijl ik echt maar met een % 
watt werk. Hoe kan dat? 

Break-Break: 
Dat kan zeker. Je antenne is 

namelijk niet zo ver van die TV 
verwijderd. Als je zendt produ- 

ceert de antenne een electro- 
magnetisch veld. Dat veld is 

behoorlijk sterk, vooral op die 

korte afstand. Het vervelende 

ís nu, dat de TV van je buren 

niet bestand is tegen dat ster- 
ke veld, waardoor je stoort. 

Dat veld kan op twee manie- 

ren de TV bereiken. De eerste 

manier is via de antenne. In 

dit geval helpt een 27 MC 

‘sperfilter’. Die houdt 27 MC 
tegen, maar laat radio en TV 

gewoon door. De tweede ma- 
nier is de directe ‘instraling’ op 

10 de TV. Je kunt dat controle- 

ren door de antennekabel uit 

de TV te halen. Blijft de sto- 

ring dan gaat het hier om di- 

recte instraling. In dat geval is 

er geen andere oplossing mo- 

gelijk dan de antenne verder 

van de TV te plaatsen, bijvoor- 

beeld op de andere gevel van 

het huis. 

Klein Duimpje uit Oss 
vraagt: 
Graag zou ik het schema van 

de president Veep ontvangen 

alsook aanwijzingen hoe ik 

hem kan ombouwen naar 40 
kanalen. 

Break-Break: 
Het schema van de Veep heeft 

gestaan in Break-Break nr. 7. 

Het ombouwen naar 40 kana- 

len is niet zo eenvoudig. Er is 

namelijk een nieuw PLL IC no- 

dig, en een print met een 40 

kanalen draaischakelaar. 

Die onderdelen zijn nog niet in 

de handel. Op het moment is 

ombouwen nog niet toe- 

gestaan, maar we hopen dat 

het bij het bekend maken van 
de nieuwe eisen wel mag. We 

zullen er dan zeker over be- 
richten. 

De truc, de set om te (laten) 
bouwen naar 22 kanalen hoog 

-22 kanalen laag, moeten we 
je sterk afraden. Je zit dan 

toch straks met een illegale set 
en bovendien kloppen jouw 

kanalen dan niet met de kana- 
len die we straks krijgen. 

Daarnaast gaat bij sommige 
van de ombouwtrucs het ont- 

vangstkanaal afwijken van het 

zendkanaal en dat is helemaal 
erg lastig. Dus even geduld 
nog. 

Peter Willemsen uit 
Turnhout vraagt: 

Ik vind jullie blad fantastisch. 

Kun je me wat informatie ge- 
ven over binnenhuisantennes? 

Ik mag namelijk geen antenne 

op het dak plaatsen en ik ben 
niet zo tevreden over mijn 
Boomerang. 

Break-Break: 

Als je nu al met een Boome- 

rang balconantenne werkt, 

dan zal een binnenhuisantenne 

zeker geen betere resultaten 
geven. 

De enige binnenhuisantenne 

waar we goede ervaringen 

mee hebben is de Stabo 'Ho- 

me’. Prijs ca f 100,-. 

Toch werkt een balconantenne 

over het algemeen beter. Kijk 

eens ín het vorige nummer. 

Eén van de daarin beschreven 

verkorte % golf antennes 

(bootantennes) zoals de Phi- 
lips 22 EN 8426 zal beslist een 

hele verbetering zijn. 

De ‘Ratelslang’ uit Noor- 
den vraagt: 

Een kennis van me heeft een 

scanner. Nu schrijven jullie 

wel: Het Kluwer boek 'Fre- 

quentie tabellen voor scan- 

ners’ of het Handic boek 

‘Scanner en kristal overzicht’ 
is onmisbaar, maar waar kan 

je ze krijgen? 

Break-Break: 
De boeken zijn verkrijgbaar in 
de meeste zaken waar men 

scanners verkoopt. Er komen 

overigens steeds meer boeken 

op de markt, onlangs nog van 
Klove en Cuna. 

De officiële instanties wisselen 

namelijk erg vaak van frequen- 
tie om het afluisteren te be- 

moeilijken. We zullen binnen- 
kort in Break-Break ook bij- 

zondere frequenties gaan pu- 

bliceren. 

GX 500 uit Eindhoven 
schrijft: 
Op een brief van J. Pater met 

de vraag of hij een externe 

aansluiting voor een S meter 
mag maken, antwoordde u dat 

het eigenlijk niet mag, maar 

dat het oogluikend wordt toe- 
gestaan. Volgens mij is dat 

niet juist want in de MARC ei- 

sen staat onder punt 1.6.4, 

aansluiting ten behoeve van 

externe signaleringen: t.a.v. 

aansluitingen van externe sig- 

naleringen zoals S meters etc. 

bestaan geen beperkingen. 

Break-Break: 
We schreven al dat er geen 

probleem van gemaakt wordt, 

maar toch was ons antwoord 

goed. 

Wanneer bij de keuring een 

apparaat wordt aangeboden 

met één of meerdere S meter- 

aansluitingen zoals bijvoor- 

beeld de Stabo SM 1100 of de 
SM 2100, is dat geen reden 

om goedkeuring te weigeren. 

Na de type goedkeuring is die 

aansluiting dan officiëel. 

Brengt u echter op een type- 
gekeurd apparaat zonder zo’n 

extra aansluiting, alsnog een S 

meter aansluiting aan, dan wij- 

zigt u het apparaat en dat mag 

niet. 

Golf Whiskey uit Apel- 
doorn vraagt: 
Ik heb wat vragen over de SX 

200 scanner. Is het mogelijk 

SSB op 2 en 10 meter te ont- 

vangen? Kan er een S meter 

en een disscrambler op? Is een 

discone antenne een 27 MHz 
antenne? 

Break-Break: 
SSB ontvangst is niet zonder 

meer mogelijk. Er zou dan een 

speciale schakeling in de scan- 

ner gebouwd moeten worden. 

Hetzelfde geldt voor een S 

meter. Het kan wel, maar er is 

heel wat kennis van zaken 
voor nodig. Als je die niet 

hebt, begin er dan niet aan. 

Een disscrambler kan wel. Er 

zijn namelijk disscramblers te 
koop die je kunt aansluiten op 

de externe luidsprekeruitgang. 

Het frequentiebereik loopt bij 
de normaal in de handel ver- 

krijgbare uitvoeringen onge- 

veer van 50-500 MHz. Je kunt 

zo’n antenne wel gebruiken als 
luisterantenne voor 27 MHz, 

zij het met matige resultaten, 

voornamelijk omdat een disco- 

ne horizontaal is gepolariseerd 

i.p.v. vertikaal, wat het geval 

is bij onze 27 MC antennes. 

Je kunt er beslist niet op zen- 

den. Een discone voor 27 MC 

moet je zelf maken en heeft 

sprieten van 3 meter, zodat 

het nogal een gevaarte wordt. 



A. van Bemmelen uit 
Uithoorn vraagt: 
Wilt u mij een schema, een 

bouwbeschrijving en een on- 

derdelenlijst opsturen voor het 

zelf maken van een converter 

voor telex. Ik heb een Yeasu 

FRG 7000 en een Lorentz te- 

lex. Als er kosten zijn hoor ik 
het wel. 

Break-Break: 
Het spijt ons, maar bouwbe- 

schrijvingen maken waarvan 

we zeker zijn dat iedereen ze 

kan nabouwen, is weken 

werk. We kunnen jammer ge- 
noeg niet voor iedereen die 

ons dit vraagt een apparaat 

ontwerpen. We zullen in de 

toekomst in Break-Break wel 

meer uitgebreide ontwerpen 

publiceren dan die van oom 

Tokkel en Arie, maar we zul- 

len toch niet meteen beginnen 

met een telex converter. 

Indien u Engels kunt lezen, ra- 

den wij u aan eens te gaan kij- 

ken bij de fa. Schaart, Cleyn- 

duinplein in Katwijk, of Stuut 

en Bruin, Prinsengracht in 

Den Haag. Die verkopen En- 

gelstalige boeken over telex. 

Voor zover wij op de hoogte 
zijn, bestaan er geen Neder- 

landstalige boeken over dit on- 
derwerp. 

Apex Junior uit Lelystad 
vraagt: 

Mijn vader woont op de bega- 

ne grond, ik op de 1ste etage. 
Er staat een 5/8 antenne op 

het dak waarvan de kabel 

langs mijn raam loopt naar 

mijn vader. Kan ik een aftak- 

king maken door middel van 
een T-stuk? 

Break-Break: 
Nee, je kunt geen twee bak- 

ken aansluiten op één antenne 

door middel van een T-stuk. 

Bij zenden gaat dan de zend- 

energie voor een groot deel ver- 
loren in de andere bak. Het is 

wel mogelijk een T-stuk te ge- 
bruiken, maar dan moet er 

steeds één bak losgekoppeld 

zijn. Dat betekent dus steeds 
losschroeven. Een andere mo- 
gelijkheid is een antenne- 

omschakelaar. Je kunt dan de 
antenne verbinden met de ene 

of de andere bak. Deze om- 

schakelaars kosten afhankelijk 

van de uitvoering tussen de 
f 25,- en f 100,-. 

Bosneger uit ‘t Zand 
vraagt: 

Wij hebben een Bearcat 250 

computerscanner. Nu lazen 

we de test van de Bearcat 

220 in Break-Break nr. 14 en 

zagen dat die meer kan ont- 

vangen dan onze 250. Zouden 

we door middel van omreke- 

nen of iets in te laten bouwen 

ook de 2 meterband en de 
luchtvaartband kunnen krij- 
gen? 

Mag de bak en de scanner 

mee naar Duitsland? 

Break-Break: 
In principe is het wel mogelijk 

om door middel van een con- 

verter de 2 meterband te ont- 

vangen, maar voor zover wij 

weten zijn deze converters niet 

te koop. De luchtvaartzenders 

maken gebruik van AM modu- 
latie, en dat kan de 250 niet 

aan. Ombouw kan wel, maar 

er zullen vrij veel kosten aan 

verbonden zijn. Informeer eens 

bij Wolfsen in Alkmaar, de 

importeur. 

Je bak mag wel mee naar 

Duitsland, maar mag niet ge- 
bruikt worden ( zie het 

juli/aug. nummer). Scanners 
zijn absoluut verboden in 

Duitsland. Niet meenemen, bij 

controle ben je hem kwijt en 

krijg je een fikse boete. 

Ronnie Schoofs uit Lom- 
mel in België vraagt: 
In elk bouwboek van antennes 

staat altijd dat je aluminium of 
koperen buis moet gebruiken. 

Ik wil echter ijzeren eiectrici- 

teitspijp gebruiken. Kunt u mij 

vertellen of dat gaat? 

Break-Break: 
Zeker Ronnie, dat gaat. Er zit- 
ten echter drie nadelen aan 

vast. Allereerst is de 

weerstand van ijzer aanzienlijk 
hoger dan van aluminium of 

koper. Dat betekent dat de ver- 

liezen van de antenne voor ho- 

gere frequenties groter zijn. 

Het tweede nadeel is dat ijzer 

veel zwaarder is dan bijvoor- 

beeld aluminium. Dit houdt 

een aantal constructieve pro- 

blemen in, zeker als je denkt 

aan het buigen in de wind. 

Het derde probleem is roest- 
vorming. Als je een ijzeren 
electriciteitspijp buiten laat 

staan is deze binnen een half 

jaar volkomen verroest en 
breekt af. 

Al met al zeggen we: Als je 

experimenten wilt uitvoeren 

met bepaalde antennetypen 

kun je best ijzeren pijp gebrui- 

ken, maar als je een definitieve 
constructie hebt gevonden, 

maak hem dan na in alumini- 
um. 

Japie Krekel uit Lisser- 
broek vraagt: 
Wanneer komt het tweede 

deel van het ombouwverhaal 

AM-FM? En in de Telegraaf 

heeft gestaan dat er 2 watt li- 

nears worden toegestaan, mag 
je die ook zelf bouwen? 

Break-Break: 
We zijn er momenteel mee be- 

zig het ombouwverhaal af te 

maken en hopen het tegen het 

einde van het jaar te kunnen 

publiceren. 

De Telegraaf is wat voorbarig 

geweest, het is nl. nog niet 

zeker dat de 2 watt linears 

worden toegestaan. We zullen 

er echter wel bij de PTT op 
aandringen. Toch is het dan 

niet waarschijnlijk dat de li- 

nears zelf gebouwd zullen mo- 
gen worden, omdat er dan 

weinig zekerheid zal bestaan 

of de linears geen ongewenste 

harmonischen uitstralen. 

Brieven en grieven 

Bakkenbar 
De brief, geplaatst in uw 

blad, waarin gesuggereerd 

werd dat de Bakkenbar in Al- 

phen aan den Rijn er alleen zou 

zijn om ruzie te trappen, heeft 

ons hoogst verbaasd. De Bak- 

kenbar is er namelijk - zoals 

vermeld in Televizier AVRO- 

bode’s rubriek Even Tokkelen, 

die door Break-Break werd 

verzorgd- om de communica- 

tie van de 27 MC'ers te bevor- 

deren. Dáár kunnen CB'ers el- 
kaar vinden en dáár kunnen zij 
van gedachten wisselen. Echt, 

de bakkenbar heeft bij de 27 

MC'ers een goede reputatie. 

Allicht heeft de schrijver van 

de ingezonden brief in uw 

blad zich een verkeerd oordeel 
gevormd. Woordenwisselin- 

gen, goed of slecht, komen 

nu eenmaal in elke bar wel 

eens voor. Omdat de Bakken- 

bar er voor CB-ers is, is het 

helaas niet uitgesloten dat er 
zich lieden binnenwagen die in 

de ogen van de Bakkenbardi- 

rectie en vaste klanten ‘achter- 

Baks’ zijn. Neemt u gerust van 
ons aan dat de Bakkenbar in 

de korte tijd van zijn bestaan 

heeft bewezen erin geslaagd 

te zijn de banden van de CB- 
ers te verstevigen en zelfs te 
verbeteren. 

Veertien bezoekers van 
de Bakkenbar 
Alphen aan den Rijn 

Doornummeren 

Ik wilde vragen of het mis- 

schien mogelijk is om met het 

januari nummer met nr. 1 te 

beginnen en dan door te pagi- 

neren tot het decembernum- 

mer, bijvoorbeeld nr. 1 van 

pag. 1 tot 48, nr. 2 van pag. 

49 tot 75 enz. Dit vraag ik om- 

dat het dan misschien mogelijk 
is om in het decembernummer 

een jaaropgaaf te doen op al- 

fabet met daarachter het pagi- 
nanummer, dus bijvoorbeeld 

test S.W.R. pag. 96, zelf bou- 
wen voeding pag. 406 enz. Ik 

vind het een goed blad en zou 

het prettig vinden om artikelen 

makkelijk te kunnen opzoeken 

om ze nog eens te kunnen le- 

zen. 

L.J. Roubos 
Amsterdam 

We komen eind van het jaar in 

ieder geval met een jaaropga- 

ve over dit jaar. Doornumme- 

ren is redactietechnisch vrij 

lastig, maar we zullen de op- 

gave zo doen dat alles makke- 

lijk teruggevonden kan wor- 
den. 

100% Swap: een 
fabeltje? 
Hiermee wou ik even inpikken 
op het briefje van fam. Thijs 

uit Hulst betreffende swap- 

clubs. Waarom zou men lid 

worden van een swap-club? 

De CB'ers uit mijn omgeving 

hebben ook niets dan klach- 

ten: 100% OSL wordt niet aux 

serieux genomen (al staat het 

op hun kaart vermeld). 

Meestal dus geen antwoord 

en indien wel: kaarten niet 

goed ingevuld, dus geen 

waarde en enkel goed voor de 
prullenmand. Daar moet men 

dan ongeveer Bfr 450,- voor 

betalen. Beter verging mij het 
in het verleden door te ant- 

woorden op Breakertjes. In 

het juni-nummer verscheen 
een advertentie van P.0O.Box 

37 te 2000 Antwerpen 22. Ik 

moest wel Brf. 70,- bijvoegen 
voor retourzending, maar ont- 

ving mooiere kaarten dan de 

mijne terug, samen met een 

vriendelijk briefje en extra's 

(zoals een CB-sticker). Dit kan 

dus wel 100%. Ik zou mij en- 

kel bij een swapclub aansluiten 

indien zij als voorwaarde stelt: 

als er een klacht over een lid 

binnenkomt, vermelding daar- 

Lees verder op pag. 12 11 



van in de volgende ledenlijst 

of gewoon schrappen. Aan u: 

voorzitters der swapclubs (de 

zgn. Presidenten): doe het no- 

dige, in naam van vele bedro- 

gen swappers. 

Lady Terry Loc. 

Borgerhout 

Ook onder de Breakertjes 

plaatsers zijn er soms natuur- 

lijk mensen die denken: inpik- 

ken en wegwezen. Richt een 

club op van ‘bedrogen swap- 

pers’ met adressen van CB'’ers 

en clubs die niet retour sturen. 

‘t Is natuurlijk bijna net zoveel 

werk als het bijhouden van 

CB'ers en clubs die wel stu- 

ren. 

EE en 
Zwart schaap 

Ga (niet) zo door. Niet te ge- 
loven zeg, ben je geabonneerd 

op een blad over communica- 

tie, korte golf en zendama- 
teurs en wat staat er in, een 

test over een stereotoren, als 
ik zoiets wil weten koop ik wel 

een gespecialiseerd blad hoor. 

Schoenmaker hou je bij je 
leest. En dan nog iets over 

die grote familie van 27 MC 

‘ers, ik ben er zelf ook één ge- 

weest van het eerste uur, 

maar wat me nou is overko- 
men, dat is het toppunt, kom 

je een keer weer even op de 

bak dan wordt er van alles 

naar je hoofd geslingerd (ge- 

roddeld dus)! Nou, nou wat 

een familie, ik ben blij dat ik 

nu een andere hobby heb. 

Blue Bird 
Den Haag 

Sinds het O-nummer van 

Break-Break zijn er ca 1000 
pagina’s gepubliceerd over 

communicatie. Nu schrijven 

we eens 8 pagina’s over Hifi 

en je zit meteen op de kast. 

Wat dat roddelen betreft: in 

iedere familie is wel een zwart 

schaap en daar roddelen ze 
het meeste over... Wat is 

trouwens die nieuwe hobby, 

knijpen? 

Piratenleed 
In de laatste uitgave van uw 

maandblad Break-Break stond 

in de rubriek Brieven en Grie- 

ven een stuk over 40 kanalen 
2 watt. Ik ben zelf een ver- 

woed 27 MC piraat op zowel 

de hoge, midden als lage ka- 

nalen en ook zowel FM, AM 

en SSB. Nu is het met die 

vrijgave van de 40 kanalen zo, 

dat er 18 kanalen voor de pira- 

ten afvallen waaronder het 
12 oproepkanaal 35. De FM zal 

flink doorspetteren op de SSB 

en omgekeerd, waardoor op 

deze kanalen niet meer te wer- 

ken valt wat zeer spijtig is. 

Daarom, dring nú aan op vrij- 

gave van de 900 MHz en laat 

de 27 MC piraten niet op zo'n 

zwakke manier pakken, want 

zo kunnen ze er niet meer uit- 

komen. Ik weet dat het illegaal 

is, daarom liever gelicht door 

de R.C.D. dan 40 kanalen FM 

2 watt, graag een reactie hier- 

op. 

Whisky Zulu 

Dongen 

Nou staan we werkelijk paf. 

Eerst moet de 27 MC vrij, dat 

gebeurt, met 22 kanalen. leder- 

een roept: we moeten er 40, 

er komen er 40. En nu roep je 

weer dat dat een rotstreek is 

omdat ze illegale kanaaltjes af- 

pakken. Als je nou zo nodig 

helemaal ongestoord wilt tok- 

kelen kun je dan niet beter de 

telefoon nemen? 

Advertentie 
Met deze brief wil ik reageren 

op de advertentie van diverse 

handelaren in nr. 16 blz. 8, 
met omgebouwde Skyline 

bakken, waarbij je de indruk 

krijgt dat er al 40 kanalen vrij 

zouden zijn en dat deze bak- 

ken een MARC PTT goedkeu- 

ring zouden hebben. Niets is 
minder waar. Omdat u in het 

verleden altijd dergelijke adver- 

tenties hebt geweerd (wat ik 
zeer waardeer), hoop ik dat u 

in de toekomst weer dergelijke 

misleiding zal weren of anders 

alle CB advertenties toelaten 

en de lezers de keuze zal laten 

bewust te selecteren. Verder 

niets dan lof over uw blad. 

Station Spook 

Cothen 

De PTT wil nog steeds niet 
zeggen of ze ombouw toe 

zullen staan. De NCF streeft 

naar ombouw d.m.v. voor elke 

bak te leveren ombouwsetjes. 

Door dat systeem kan er wei- 

nig fout gaan. De advertentie 

was bedoeld om de PTT te la- 

ten zien dat als ze het niet 

toestaan, het ombouwen toch 

gebeurt, maar nu zonder enige 
zekerheid dat de omgebouwde 

bakken ook aan kwaliteitseisen 

voldoen. 

Er zijn meer mensen, waaron- 
der bijv. de Rolder Zendama- 

teurs die ons hierover schre- 

ven en we hopen iedereen 

hiermee afdoende beantwoord 

te hebben. 

met veel CB'ers over het bak- 

kie. Gaarne uw mening over 
wat wettelijk toegestaan is. 

Wanneer Vader of Moeder 

f 35,- heeft betaald voor een 
vergunning om te mogen tok- 

kelen, mogen dan alle huisge- 

noten ongeacht de leeftijd 

daarvan gebruik maken? Vol- 

gens mij moet men 14 jaar zijn 

om te mogen tokkelen. Dit 

geldt alleen wanneer er één 

bakkie in huis is. 
H.W. Lohmann 
Eindhoven 

Alle huisgenoten mogen tok- 

kelen, mits ouder dan 14 jaar. 

Het aantal bakken in huis doet 

er niets toe. Pas als je een bak 

buiten gebruikt, dan dient er 

een machtiging te zijn op 

naam van degene die hem ge- 

bruikt. 

Breipennentest 

Ik en mijn mede CB collega’s 

lezen met veel enthousiasme 

uw blad. In nr. 16 werd een 

stereoinstallatie getest, ik 

vraag mezelf af, een blad als 
autorevue gaat toch ook geen 

breipennen testen? Verder vin- 

den wij het een erg mooi blad 

met de gekleurde QSL-kaarten 

enz. Test de Ham multimode 

Jumbo maar eens en schrijf 
hoe ik mijn Jumbo linear kan 

ombouwen tot goedgekeurde 2 

watt linear.…Ik hoop niet dat 

jullie zover komen dat je 

fluitketels gaat testen, maar 

als jullie toch iets dwaas 

testen, test voor mij dan maar 

de Mistral Competition surf- 

plank. Groeten aan jullie en de 

mede CB-collega’s. 

Spitfire Mobiel 
Mijdrecht 

Naast CB apparatuur testen 

we alles waar de lezers om vra- 

gen, als het maar met electro- 

nica te maken heeft. Zo gauw 

je dus een electronische surf- 
plank hebt, kom je in aanmer- 

king. 

Storing 
Ik heb verscheidene vragen. 

Als ik mijn linear aanzet, stoor 

ik op de T.V. bij de buren en 

op de radio, wat kan ik daar- 

aan doen? Verder wat kost 

een verboden bak over het al- 

gemeen? Een verwoed 27 

MC'er. Ga zo door met jullie 

blad. 
Guust Flater 
Makkum 

Het beste middel om niet te 

storen, is de linear niet aan te 

zetten. Kijk eens in Break- 

Break 5/6 daar staat het één 
en ander over T.V. storing en 

in nr. 12 hebben we enkele 

Low Pass filters getest. Als je 

gepakt wordt kost een verbo- 
den bak ongeveer f 400, 

boete wel te verstaan. 

GRATIS BAK VOOR HET AANBRENGEN VAN 
EEN NIEUW LID!! 

Het ledental van de NCF groeit. En hoe meer leden 

we hebben, hoe meer we voor die leden en voor 27 

MC'ers kunnen doen. Kijk bijvoorbeeld maar eens 

naar onze actie: ‘Breng een nieuw lid aan en verdien 

een gratis bak!’ 
Heel veel mensen hebben hun buurman, oom of over- 

grootmoeder als lid opgegeven, ze hebben gebruik 

gemaakt van de speciale bon in Break Break. 
Uit die aanmeldingen hebben we er weer één 

getrokken. Hij of zij krijgt dus van de NCF een gratis 

mobielbakkie! En dat heeft hij verdiend door iemand 

anders lid te maken van de NCF, die iemand 

dus ook gelijk blij! 

De gratis bak voor juni gaat naar: 

F. Geurts 

van Hogendorplaan 9 

5344 HE Oss. 

Gefeliciteerd, je krijgt je mobiele bak zo snel moge- 

lijk thuisgestuurd! 

Wil je 6ók gratis en voor niks een bakkie verdienen? 

Geef dan op de speciale bon in Break Break een 

nieuw lid op. Schrijf je eigen naam op de linkerhelft 

van de bon, misschien ben jij dan de volgende 

Meningsverschil 
Ik heb een meningsverschil 

maand de gelukkige! 



Rallycoureurs Peter Wuister en Hans Herbschleb: 

„Goede communicatie erg belangrijk’’ 

In het juninummer van dit blad stel- 
den wij het Break-Break Rally Team 

al aan u voor. Inmiddels reden Peter 
Wuister en Hans Herbschleb een aan- 

tal rallyes voor het nationaal kam- 

pioenschap. In dit artikel blikken wij 
terug op hun ervaringen met de com- 

municatie apparatuur van Alpha Elec- 

tronics uit Schiedam. 
De eerste race die dit jaar op de ka- 
lender stond was de Duitse Wittekind 
rally. Wuister en Herbschleb kunnen 

tevreden terugzien op een geslaagde 
seizoenstart. In de Nederlandse eind- 

rangschikking eindigden ze bij de 
eerste 10 uit een veld van 164 deelne- 
mers. Deze klassering geeft overigens 
een nogal vertekend beeld weer. De 
tijdwaarnemingsapparatuur van de or- 
ganisatoren klopte niet helemaal. Of 
liever: helemaal niet. Navigator Hans 
Herbschleb legt uit waarom: “We 

moesten een aantal Klassements 
Proeven (afgesloten trajecten die op 

topsnelheid worden gereden red.) 
meerdere malen rijden. KP2 was dus 
hetzelfde als KP11. Op beide proeven 

‘klokte! ik zèlf een tijd van respectie- 
velijk 6 min. 10 sec. en 6 min. 4 se- 

conden. Nou beweerde de tijdwaar- 
nemer na afloop dat we de tweede 

keer een ronde te weinig hadden ge- 
reden en kregen we 3 strafminuten. 
Dat kan natuurlijk nooit, want we re- 

den beide keren ongeveer dezelfde 

tijd’. Zonder deze tijdwaarnemings- 
fout van de wedstrijdleiding waren zij 

met de ‘Michel-Financieringen-Break- 

Break’ Ascona op de vierde plaats 

geëindigd. 

CRASH 
Was de eerste rally een succes, de 

tweede verliep heel wat pechvoller. 
Tijdens deze rally bleek weer eens het 

nut van goede communicatie appara- 

tuur. 
In het begin van de race. belandde de 

rallywagen na een te snel genomen 
‘jump’ met een plons in de sloot, die 

vlak nààst de zandweg lag. Via de 
Atron 27 mc bak riep Peter direkt de 
hulp van het publiek in en waar- 

schuwde hij het serviceteam. Binnen 
de kortste keren waren ca. 40 toe- 

schouwers ter plekke die met vereen- 

de krachten de auto weer op de baan 
kregen. Inmiddels stond de service- 
wagen van sponsor Alpha Electro- 

nics al aan de finish te wachten. 

Binnen enkele minuten wisselden zij 
fo f=r4: Ine | of: Tale l:1n BA VLo Yo) 0 ad LC) LIN aa Ao}: Lake (10) 

die het beste geschikt zijn voor het 

snelle rallywerk. 
Tien uren later ging het echter hele- 

EE NEN 
Een gat in de weg zorgde voor een 

voortijdig einde van de rally. 
In een ‘volgas-rechts’ bocht raakten 

Peter en Hans met een snelheid van 

zo’n dikke 150 kilometer in de slip 

‘Gelukkig kon Peter door een blik- 

semsnelle reaktie de auto nog een 
halve slag draaien, waardoor ze ach- 
teruit de bomen in vlogen’, zegt 
monteur Jon van Mazijk, ‘Via de bak 

hoorden we van Hans dat ze uit de 
race lagen. Zelf mankeerden ze niets. 

Hij heeft ons toen precies uitgelegd 
hoe we bij de plaats van het ongeval 
konden komen’. Na aankomst van de 
serviceploeg werd de rallywagen 
weer enigszins opgelapt voor de 
thuisreis. Ditmaal echter aan de 

sleepkabel. 
Het nationaal kampioenschap is voor 
het Break-Break team nu onbereik- 
baar geworden. Daarom gaan ze nu 

al vast de grenzen over. Voor de 
noodzakelijke internationale ervaring 
staan rallyes in o.a. Engeland op het 

TolgoYe rg: Tan laat: N 
Hierover volgende keer meer. 13 



A’'en vervolgserie, we 
DX stamt uit het Engels en is een 

communicatie afkorting voor Dis- 
tance ( = afstand). DX-en heeft ver- 
schillende betekenissen. Voor kor- 

tegolfluisteraars betekent het luis- 
teren naar zo ver mogelijk verwij- 

derde zenders. Voor zend- en com- 
municatie-amateurs betekent het 

verbindingen maken over een zo 

groot mogelijke afstand. De ge- 

meenschappelijke noemer is het 
ver verwijderde. We ontvangen re- 
gelmatig vragen over DX-en. 

Hoe komt het dat je geen Franse 
CB'ers hoort maar wel Italiaanse? 
Wat is precies skip? Waarom is een 
richtantenne beter voor DX-en? 

Wat zijn de beste tijden om te luis- 

teren op de korte golf? Al die vra- 
gen, of je nu luistert naar ver ver- 
wijderde stations of er een verbin- 

ding mee wilt maken, hebben te 

maken met voortplanting van ra- 
diogolven. 
Daarom beginnen we in dit num- 
mer met een serie artikelen over 
DX-en, zowel voor de korte golf, 
de zend-amateur als de 27 MC'er. 

OMKEERBAARHEID 
We beginnen maar eens met een 
moeilijk woord: Reciprook. Dat bete- 
kent omkeerbaarheid. In zo’n verhaal 
over radiogolven, zullen we het na- 
melijk de ene keer hebben over het 

uitzenden en de andere keer over 
ontvangen. 

De verschijnselen die te maken heb- 
ben met voortplanting van radiogol- 
ven zijn in de meeste gevallen reci- 
prook. Dat wil zeggen dat het niets 
uitmaakt of we het hebben over zen- 
den of ontvangen. Wanneer we 

schrijven dat met een zendantenne 
met een lage opstraalhoek grotere af- 
standen overbrugd kunnen worden, 

dan betekent dat ook dat u met zo’n 
antenne grotere afstanden kunt ont- 
vangen.… 

Als we schrijven dat de signalen van 
uw 27 MC zender ‘s nachts niet gere- 
flecteerd worden, waardoor u geen 
afstanden kunt overbruggen, bete- 
kent ook dat u ‘s nachts niet op 27 

14 MC behoeft te luisteren enz. Nu we 

dit hebben afgesproken duiken we 

eerst even in het verschijnsel radio- 
golven. 

FREQUENTIES 
U weet vermoedelijk allemaal wat 
wisselstroom is. In tegenstelling tot 
gelijkstroom, die in één richting 

vloeit, wisselt wisselstroom voortdu- 

rend van richting. We hebben dat 

grafisch voorgesteld in fig.1. 

De horizontale lijn is de O. De gol- 
vende lijn (we noemen die vorm een 

sinus), stelt de stroom voor. Wan- 

neer we dus helemaal links beginnen 
is de stroom O. Hij wordt daarna gro- 
ter, dus meer positief, tot het maxi- 

mum bij A. Daarna weer kleiner en 
tenslotte bij D weer O. We noemen 

zo’n hele wisseling van A tot D een 
periode. U begrijpt dat één zo’n peri- 

ode of trilling, een lange tijd kan du- 
ren, maar ook heel snel kan gaan. Nu 
zijn daar afspraken over gemaakt. 
Het aantal trillingen of perioden in 
één seconde noemen we de frequen- 
tie en dat drukken we uit in het aan- 

tal Hertz, afgekort Hz. 

HERTZ = AANTAL TRILLINGEN PER SEC. 

De Amerikanen en Engelsen gebruik- 
ten vroeger de uitdrukking ‘cycles’ 

(= trillingen). Daar komt ook de af- 
korting MC vandaan, namelijk Mega- 
cycles. Officieel dienen we echter de 

standaard Hertz te gebruiken. 
De wisselstroom van ons lichtnet 
heeft een frequentie van 50 trillingen 
per seconde, oftewel 50 Hz. Dat is 

erg langzaam vergeleken bij het aan- 
tal trillingen dat radiozenders per se- 

conde opwekken. CB zenders wek- 
ken 27 miljoen trillingen per seconde 

op. Bij dergelijke grote getallen gaan 

we voorzetsels gebruiken. We zeggen 
niet meer 27 miljoen Hertz maar 27 
Megahertz. We beginnen met die 
voorzetsels al bij 1000, dat overeen- 
komt met kilo. (vergelijk: 1000 gram 
= 1 kilo). Een lijstje met de afkortin- 
gen vindt u in fig. 2. 

We noemen dergelijke hoge frequen- 
ties niet meer zondermeer wis- 

selstroom, maar hoogfrequentwis- 
selstroom of hoogfrequentie energie. 

Dat komt omdat wisselstromen met 
hogere frequenties de eigenschap be- 
zitten onder bepaalde omstandighe- 

den afstanden te kunnen overbrug- 

gen zonder dat daar een draad aan te 
pas komt. We noemen ze dan ook 

wel radiogolven. 

GOLFLENGTE 
Wisselstromen met een frequentie 
van zo’n 16 kHz kunnen al afstand 
overbruggen. Dus eigenlijk beginnen 
ze dan al radiogolven te worden. We 

noemen dat echter superlange gol- 
ven. Hé zult u zeggen, krijgen ze nu 
opeens lengte? Jawel, uit het verle- 
den stamt namelijk de maatstaaf voor 

radiogolven in meters. U kunt dat 
een beetje vergelijken met de situatie 

wanneer we een steen in het water 
gooien. Bij een grote steen komen er 
hele grote kringen in het water. De 

afstand van de golfkringen tot elkaar 

vormt dan ook als het ware de golf- 
lengte. Een lage frequentie kun je 
vergelijken met een grote steen. 

Wanneer we een kleine steen in het 
water gooien, krijgen we hele fijne 

kringetjes, waarvan de golftoppen 
dichter bij elkaar liggen. Het kleine 
steentje kun je vergelijken met een 
hoge frequentie. U ziet aan dit voor- 

beeld dat golflengte en frequentie te- 
gengesteld zijn. Bij een lage frequen- 

tie is de golflengte groot, bij een ho- 

ge frequentie is de golflengte klein. 
Nu is dat allemaal wel leuk bedacht, 

maar hoe doen we dat nu met stro- 
men? 
Er is een eenvoudige methode om 

frequentie te herleiden tot golflengten 
en omgekeerd. De golflengte is na- 
melijk de lichtsnelheid, gedeeld door 

het aantal trillingen per seconde. De 
lichtsnelheid is 300.000 km per secon- 

de, oftewel 300.000.000 meter per se- 



Arin alles over DX’en 
conde. Even een voorbeeldje: een 27 
MHz zender zendt dus 27 miljoen tril- 

lingen per seconde uit. De golflengte 

300.000. 000 

27.000.000 
Daarom noemen we de 27 MHz band 
ook wel de 11 meter band. Een ander 

voorbeeld, radiopiraten zenden 
meestal rond de 100 Megahertz uit. 
Ze werken dus op een golflengte van 

300.000.000 

100.000.000 

is dus: = 11,11 meter. 

= 3 meter. 

helemaal juist, het is eigenlijk meer 

een soort peer, maar dat doet er ver- 
der ook niet veel toe. Nu weet u, dat 

je door die bolvorm maar een klein 

eindje weg kunt kijken. Hoe hoger je 
staat, hoe verder de horizon ligt. 

Maar zelfs al staat u 400 meter hoog, 

boven op de TV toren van Lopik, dan 
kunt u nog maar zo’n 80 km ver weg 
kijken. Alles wat verder weg is, ligt 
onder de horizon. Nu weten we alle- 

maal, dat u toch radiostations kunt 

horen, die veel verder weg liggen, ja, 
zelfs helemaal aan de andere kant 

in veel gevallen ook ‘s nachts 
bestaan, omdat de lucht ijler is. Al 

die lagen gedragen zich verschillend 

met betrekking tot radiogolven. 

Dat is de reden dat u bijvoorbeeld 
overdag wel CB'ers uit Italië kunt ho- 
ren en ’s nachts niet, maar meer 

daarover in de volgende aflevering. 

Voorzetsel Aantal keer Afkorting 

1000 kHz 
1000.000 MHz 
1000.000.000 GHz 

van de wereld. Misschien heeft u 

zich afgevraagd hoe het komt dat we 
die stations toch kunnen horen of 

met onze zender kunnen bereiken. 

Kilo 

Mega 

Giga 

RADIOGOLVEN 

We zeiden het al, we gaan van radio- 

golven spreken bij frequenties vanaf 
zo'n 15 kHz. Ja, misschien gelooft u 

het niet, maar ook die frequenties 

worden gebruikt door radiozenders. 
Tussen de 15 en 40 kHz zitten name- 
lijk een aantal telegrafiezenders, die 

hoofdzakelijk worden gebruikt voor 
communicatie met duikboten onder 

water. De frequenties waar wij in 
geïnteresseerd zijn liggen echter ho- 

ger. We hebben de frequenties inge- 
deeld in gebieden. Die gebieden 

staan afgebeeld in fig.4. 

Band Frequentie 

LF 30-300 kHz 10- 1 km 
MF 300 kHz-3 MHz 1 km - 100 m 
HF 3-30 MHz 100 - 10 m 
VHF 30-300 MHz 10-1m 

Natuurlijk kunnen we nog veel hoge- 
re frequenties opwekken. De officiele 
PTT-indeling gaat wel tot 340 GHz! 

Wij zijn echter het meest geïnteres- 
seerd in de hoogfrequent band tus- 
sen 3 en 30 MHz. 
Op die band vindt het wereldomspan- 
nende radioverkeer plaats, waarbij 

frequenties van 3 MHz zich heel an- 
ders gedragen dan die van 30 MHz, 

hoe dat komt zien we verderop. 

HEAVYSIDE LAAG 

U weet natuurlijk allemaal dat de aar- 
de een bol is. (die ene dominee uit 
Friesland die beweert dat de aarde 
plat is tellen we niet mee). Hoewel 
een bol, dat is ook weer net niet 

Golflengte 

De reden daarvoor is, dat er zich om 

de aarde lagen bevinden, die radio- 
golven weerkaatsen. Het bestaan van 

zo’n laag werd ontdekt door meneer 

Heavy-Side. Aanvankelijk spraken we 
dan ook over de Heavysidelaag. In- 

middels weten we dat er zich een 

aantal van die lagen om de aarde be- 
vinden. 
De hoogte van die lagen en ook hun 
gedrag, is verschillend. De lagen dui- 

den we aan met letters. We hebben 
de verschillende lagen en hun hoogte 

afgebeeld in fig.5. We spreken over 

de E-lagen en de F1 en F2 lagen. 

Overdag is er ook nog een D-laag die 
in hoogte echter overeenkomt met de 

E1 laag. 

IONOSFEER 
De lagen om de aarde kunt u niet 

zien. Het zijn grillig gevormde en 

continu veranderende lagen van gas. 

U kunt ze het beste vergelijken met 

een bedekte wolkenhemel. Dat gas 

waaruit die lagen bestaan, is geïoni- 
seerde lucht. Geïoniseerd wil zeggen, 
dat er een verandering in de 

atoomstructuur van de lucht is opge- 
treden. Een verschijnsel dat veroor- 

zaakt wordt door de zon. Enerzijds 
zendt de zon enorme hoeveelheden 

ultra violette straling en röntgenstraling 
uit, anderzijds deeltjes. Beide berei- 

ken de aarde en zorgen voor de vor- 
ming van de lagen. De ultraviolette 

straling heeft minder energie dan 
röntgenstraling en deeltjes. Dat bete- 
kent dat de E en de D laag ‘s nachts 
verdwijnen. De F1 en F2 laag blijven 
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Waarschuwing voor 

“ombouw” naar 40 kanalen 
Het regent momenteel klachten bij de NCF over omgebouwde bakjes. 

Zoals u waarschijnlijk wel weet kunt u via verschillende kanalen uw 22 
kanalen bakje laten ombouwen naar 40 kanalen, 2 watt. Soms worden 
daar behoorlijke bedragen voor gevraagd. Dat zou terecht zijn, als het 
ombouwen ook werkelijk goed gebeurde. Het blijkt in de meeste ge- 

vallen, op een paar uitzonderingen na, te gaan om een uitbreiding naar 

‘22 kanalen hoog’, door middel van de toevoeging van een extra 

kristal. 

Die ombouwmethode is onbruikbaar. 

Brieven 
We hebben de afgelopen tijd tiental- 
len brieven gekregen van teleurgestel- 

de CB'ers die hun bakje hebben laten 
ombouwen of een omgebouwde heb- 
ben gekocht. Hierbij drukken we zo’n 
brief af. 

Op 18-6-'81 hebben wij de 
beslissing genomen om onze 
bakken Skyline en Hycom 

4000 om te laten bouwen tot 

40 kan. 2 watt. Vol goede 
moed gingen wij naar Alk- 

maar. Wij lieten onze bakken 
achter en kregen te horen dat 

het ombouwen 3 dagen zou 

duren, uiteindelijk na 1 week 

waren ze klaar. Tenminste, dat 

dachten wij. 

Ten 1e, het uitgangsvermogen 

was geen 2 watt. Bij de Skyli- 

ne 2010 van 1,5 watt tot 400 
mW over 40 kanalen en slech- 

te ontvangst. Bij de Hycom 

was het anders, t/m kanaal 24 

2 watt, van 24 tot 40 een uit- 
gangsvermogen van 0,5 watt. 

Ten 2e. Andere amateurs met 

40 kanalen (AM en FM) op 500 
meter afstand konden wij wel 

wat van horen, maar niet mee 
praten. 
Ten 3e. Toen wij zelf op een 

afstand van + 200 meter van 

elkaar een tokkel wilden ma- 

ken konden wij elkaar nauwe- 

lijks verstaan (niet goed op 
freq.) breaken kon ook niet op 

de hogere kanalen. 

Wij hebben de bakken retour 

gebracht en ontvingen ze na 3 
dagen weer terug. Ze waren 
nog niet in orde. Op 27-6 heb- 
ben we ze wéér retour ge- 
bracht. Het ombouwen kostte 
f 120, — en al met al zijn hier 

nog meer kosten bij gekomen. 

Onze bakken zijn nog steeds 
niet in orde en ook op de lage 

22 kanalen is ontvangst en be- 

reik veel minder geworden .. . 

Dit schrijven is geen opmer- 

king op uw blad, maar wij mo- 

gen toch wel aannemen dat 

het ombouwen goed moet ge- 

beuren, volgens PTT-norm. 
Hopende dat u zo bereidwillig 

wilt zijn dit schrijven in uw 

blad te plaatsen ter voorko- 

ming van dit soort dingen bij 

andere amateurs. Vriendelijke 
groeten 
KOJAK EN DELTA UIT 
KROMMENIE 

Oorzaak 

Om te kijken wat er nu allemaal aan 
de hand is hebben we zelf zo’n om- 

gebouwd apparaat aangeschaft. 

Hoe gebeurt nu die ‘ombouw’? 
Elke bak maakt tegenwoordig gebruik 

van een PLL synthesizer om de zend- 
frequenties op te wekken. Tevens 
worden uit zo’n synthesizer de beno- 

digde frequenties gehaald om het 
ontvanggedeelte op hetzelfde kanaal 

te laten ontvangen als waarop de 
zender zendt. Dat IC, die PLL synthe- 

sizer, wekt alle benodigde frequenties 
op uit een enkel kristal. Dat kristal 
heeft een frequentie van 10,244 

MHz. Die frequentie is zodanig uitge- 

kiend, dat niet alleen de juiste kanaal- 

frequenties worden opgewekt, maar 

ook zodanig dat de frequentie - af- 
stand tussen de kanalen precies 10 

KHz is. Wat doet zo'n ombouwer nu? 
Door middel van een schakelaartje 

kan op het oude kristal van 10,240 
MHz of op het nieuwe kristal met een 

andere frequentie, worden ingescha- 
keld. Voor het schakelaartje wordt 
meestal de PA schakelaar of de high- 

low toonschakelaar gebruikt. Door 
het omhalen van die schakelaar krijgt 

men dan 22 kanalen ‘hoog’. Zo'n 

kristal kost overigens maar zo’n 15 

gulden, daarom vinden we het om- 

bouwen nog goed duur ook. 
Het vervelende is nu, dat er van het 

hele PLL systeem niets meer klopt. 
Zeker, er worden hogere kanalen op- 

gewekt, maar die komen niet overeen 
met de echte 40 kanalen. U krijgt er 

meestal een lijstje bij, waar op staat 
welk kanaalnummer overeen komt 
met het ‘echte’ kanaal. Zou het daar 
nu bij blijven, dan was er niet zoveel 

aan de hand. Maar er gebeurt nog 

meer. De onderlinge kanaalafstand 

die op de 27 MHZ band 10 kHz is, 

gaat veranderen. 

Dat betekent dat u in het hoge deel, 

tussen de kanalen in gaat zitten. 
Daardoor kan iemand met een nor- 

male 40 kanalen bak u niet goed ho- 

ren en ondervindt hij bovendien sto- 
ring van uw zender. 
Maar wat nog veel erger is, de ont- 
vanger gaat nu niet meer gelijk lopen 
met de zendfrequentie! Dat betekent 
dat u op een ander kanaal aan het 

zenden bent dan waarop u ontvangt. 

We kwamen dit tegen in bovenstaan- 

de brief. Het station op 500 meter af- 

stand kan goed ontvangen worden, 
maar men hoorde de omgebouwde 
bak niet. Logisch, want die zendt op 

een ander kanaal uit! 

Conclusie 
Waardeloos! We moeten u ten 
sterkste afraden een op die manier 
omgebouwde bak te kopen. U kunt 

er niet normaal mee werken en ver- 

oorzaakt een hoop storing bij andere 

27 MC’ers. 

Daarnaast zit u binnen een uur hele- 
maal gefrustreerd achter de mike, 
want u kunt roepen tot u een ons 
weegt, maar iemand met een norma- 
le 40 kanalen bak hoort u niet. Zelfs 
als iemand ook zo’n 22 kanalen 
‘hoog-laag’ bak heeft, hoort hij u 

niet, want de zend- en ontvang fre- 
quenties verschillen ook onderling. 

Voor de meeste bakken is de enige 
goede manier van ombouwen het 

plaatsen van een 40 kanaals PLL te- 
samen met een 40 kanaals kanalen- 

kiezer in de apparatuur. Bij sommige 
bakken, bvb. de Atron en de Presi- 

dent is ook nog een ander systeem 

mogelijk, maar daar hoort u tzt meer 

van. 



Let u dus goed op wat u koopt, als u 
iets koopt. 

Voor alle zekerheid geven we u hier- 

bij een lijstje met de kanaalnummers 

en de frequenties van de officiële 40 
kanalen. U ziet dat er frequenties 
worden overgeslagen, de model- 

besturingsfrequenties, en dat er een 

wisseling is van frequentie en num- 
mer bij kanaal 23. 
We adviseren u echt nog even te 

wachten tot na de zomer. Dan ko- 

men de technische eisen voor 40 ka- 
nalen en dan zullen er ongetwijfeld 
officieel omgebouwde 40 kanaals 

bakken komen, waarbij ook de ont- 
vanger zal moeten voldoen aan hoge- 

re technische eisen dan momenteel 
het geval is. Dat scheelt dan boven- 

dien een hoop onderlinge storing, zo- 
als ‘dichtspetteren’! 

Zijn die ‘officiële bakken’ er, dan zul- 

len we u erover berichten. O ja, en 

Kanaal Frequentie Kanaal 

OONDTARWN= 

mocht u het misschien vergeten zijn, 

een omgebouwde Marc bak is voor 

de wet een illegale bak. En het in het 
bezit hebben daarvan is en blijft, ook 

CB Frequenties. : 

Frequentie Kanaal 

na de aanname van de nieuwe wets- 
voorstellen, nog steeds een misdrijf, 

dat u een strafblad oplevert als u 
wordt gepakt. 't Is maar een weet. 

Truckstop 
In uw laatste uitgave vroeg u om 
reacties of een leuke ervaring van 
truckers. 

Wel, hierbij een leuk verhaaltje 
van een jaartje terug. 

We waren met 2 wagens op de te- 
rugreis vanuit Felixstowe (G.B). 
Nadat de boot aangekomen was 
haalden we eerst onze bakkies op 
aan de vrachtbalie, die worden 

daar namelijk voor ons bewaard 

als we moeten oversteken naar 

Engeland. Even gekeken of alles 
goed stond, onze papieren opge- 

haald en toen richting bollen- 
streek. Dat is dus onze locatie. 

Tevens gelijk even bekend maken 
wie wij zijn. Mijn maat is de Dam- 

per, QTH Beverwijk en werk-QTH 
Hillegom. Aan de pen zit de Smo- 

key OTH Hillegom, wat tevens 

het werk-QTH is. Oké, alles was 
ready en wij af, de Damper 

voorop, richting Delft - Den Haag, 
via de Beneluxtunnel. We kwa- 
men de tunnel uit en de Damper 
aan de mike zegt stikkend van de 
lach tegen mij: ‘Kijk zo eens naar 
links als je er uit komt’. Ik kijk en 
steek zowat de moord van het la- 
chen. 

Staat er een Dafje bovenop de 
vangrail, compleet met alle vier 

de wielen van de grond. Die was 
blijkbaar bij het ingegraven eind 
van de vangrail erop geschoven 

en een meter of acht verder tot 
stilstand gekomen. Het geheel was 

een zeer koddig gezicht… 

Enfin, nog een beetje nalachend 

draaien we op voor richting Den 
Haag, we zijn net afslag Delft 
voorbij, zegt de Damper: ‘Ik 
word niet goed, er lopen kame- 
len op de autobaan.’ ‘Je bent 

mesjogge’, zeg ik. ‘Niks ervan’, 
zegt hij, ‘ik stop en ga even kij- 

ken’. Met dat hij dat zegt zie ik 

ze ook. Ik stop achter hem en 
we steken de autobaan voorzich- 
tig over. En inderdaad staan er 2 

kamelen of drommedarissen (ka- 

melen hebben 2 bulten, dromme- 

darissen maar één, red.) vastge- 
bonden aan de vangrail. We staan 
daar effe wezenloos te kijken, 
voor de rest niemand te zien. Al 
het verkeer reed gewoon door. 

Hadden allemaal hun blik op on- 

eindig denk ik. Enfin, wij weer te- 

rug de truck in en weer op de hut 
aan. Staat er zo’n 800 meter ver- 

derop een zogenaamde paarden- 

trailer langs de kant met de voor- 
kant eruit gedrukt. Toen konden 
we ongeveer wel raden wat er ge- 
beurd was, die had hard moeten 
remmen en zijn de kamelen, door- 

dat de trailer uit z'n fatsoen werd 
gedrukt, waarschijnlijk zo door dat 
voorschot geduikeld. 

Meer weten we dus niet, maar als 

iemand van de lezers hier het fij- 
ne van weet zou ik daar graag 

een reactie over ontvangen. Nou 
mensen, dit was dan onze beleve- 

nis, de groetjes van de Damper en 

de Smokey Truck Mobile. Houd 
hem tussen de witte strepen en 

de glimmende kant boven. Oei, 
Keep On Trucking. 

The Smokey - A.F. Tromp 

Havenstraat 28, 2182 JS Hillegom 

Truck - 1926 Mercedes 
Antenne - Firesticks 

Bak - President AJ 
Int. Transport 

De foto is genomen aan de west- 
kant van Bezier, Zuid-Frankrijk, 

ichting Andorra. 

eeen 

TRANSPORTEN 
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Break-Break drukt regelmatig de 
allermooiste - of leukste - QSL- 

kaarten af. Bij voorkeur kaarten 
in meerdere kleuren, maar ook 

bijzondere! Heb je zelf mooie 

kleuren- of bijzondere kaarten in 
je kollektie, dan kunnen die gepu- 

bliceerd worden in Break-Break. 
Verpak ze in een stevige envelop- 
pe en stuur ze aan: Break-Break - 

Julianalaan 21 - 2421 CV Nieuw- 
koop. Zet in de linker bovenhoek 

Thanks for QSO from station 

„WILLEMPIE" 

Groetjes oei! 



Test: onocomm. Ek 

Als u CB'er bent, kunt u zich ongetwijfeld de eerste ervaring herinneren, toen u voor de eerste keer de mi- 

crofoonknop indrukte. Een soort zenuwachtige spanning maakte zich van u meester en u werd besmet met 

het radiocommunicatievirus. Soortgelijke ervaringen doen zich voor bij hen die de eerste schreden zetten 
op het pad van het kortegolfluisteren. Stemmen horen uit donker Afrika, China of Zuid-Amerika is net zo’n 

geweldige ervaring. Maar behalve die omroepstations uit ver verwijderde landen is er nog veel meer te ho- 

ren op die kortegolfbanden. Piepjes, rateltjes, fluitjes. Achter die geluiden gaat een wereld van communica- 

tie schuil. Scheepvaartberichten, persbureaus, weerberichten, ambassades, noem maar op. Met de TONO 

Theta 350 kunt u die geheimzinnige piepjes omzetten in leesbaar schrift op het scherm van uw TV. En heeft 
u eenmaal gezien dat zo'n warwinkel van piepjes uit een bericht bestaat, bijvoorbeeld van een schip in 

moeilijkheden, dan bent u verloren. U heeft nergens‘geen tijd meer voor, de tuin verwildert, klusjes in huis 
blijven liggen, u raakt geen boek meer aan, enz. U bent dus gewaarschuwd... 

Test 

In Break-Break nr 14 testten 

we de Macrotronic’s Ham in- 
terface. Dat is een apparaat 

dat tezamen met een compu- 
ter, morse- en telexberichten 

leesbaar maakt en tevens in 

staat is deze signalen uit te 

zenden. Het apparaat is daar- 

door vooral geschikt voor 
zendamateurs en biedt een 

enorm aantal mogelijkheden. 

We ontvingen veel reacties 

van lezers die alleen maar wil- 

den ontvangen en vroegen of 

er geen eenvoudiger appara- 

tuur op de markt was. Wel- 

nu, die is er. De TONO com- 

municationscomputer Theta 

350 is een alles-in-één appa- 

raat, dat speciaal bedoeld is 

voor kortegolfluisteraars. Alles 

wat u nodig heeft is een ont- 

vanger en een TV. Het appa- 

raat heeft een groot aantal 

laakere KITS ace (cra K-Ta Kola s We IT: We fey:e| 
te kunnen begrijpen vertellen 

we eerst wat meer over telex 
en morsesignalen. 

Morse 

Voordat het mogelijk was, 

gesproken woord over te 

brengen via radio, gebruikte 

met het telegrafiesysteem, uit- 

gevonden door de Amerikaan 

Samuel Morse. Men spreekt 

over telegrafie dan ook vaak 
als: morseseinen. Samuel 

Morse gaf elke letter van het 

alfabet, de cijfers en de leeste- 
kens een code, bestaande uit 

main 

L B ELDCK 
ge Ae PREOVENCY — 

Pm 

WIGNAL INDICATOR 

punten en strepen. Die morse- 

code zit heel slim in elkaar. Zo 

hebben de meeste gebruikte 

letters een hele simpele code. 

De E heeft bijvoorbeeld als 
meest voorkomende letter in 

het Engelse alfabet, als code 

slechts een punt … terwijl de 

Q bijvoorbeeld -—…- als code 

heeft. Die morse code wordt 

op een heel eenvoudige ma- 

nier uitgezonden. Men scha- 

kelt de zender aan en uit over- 

eenkomstig de code behoren- 

de bij elke letter. Zo brengt 

men letter voor letter het be- 
richt over. Morse seinen, of 

eigenlijk moeten we zeggen: 

telegrafie, is nog volop in ge- 
bruik. Het systeem heeft na- 

melijk een aantal voordelen. 

PKENWOOD COMMUNICATIONS RECEIVER R-1O0 OO 

SPREAD DIAL 

De zender kan betrekkelijk 

simpel zijn, doch een groter 

voordeel is dat telegrafiesigna- 

len onder veel ongunstiger 

folantsi: Tate fe Jal-Te [:1a Wa rorerdor:T: Lapara 

dan gesproken woord. Een er- 

varen telegrafist kan morsesei- 

nen nog steeds ‘lezen’ als 

gesproken woord allang on- 

verstaanbaar is door ruis en / 
of storingen. Een voordeel is 

ook, dat al de beschikbare 
energie van de zender wordt 

gebruikt voor het overbrengen 

van de informatie. Daardoor 

kunnen zenders met geringer 

vermogen worden toegepast. 

Telegrafie wordt erg veel ge- 

bruikt door de scheepvaart, 

militairen en gelicenseerde 

zendamateurs. 
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Telex 

Het nadeel van telegrafie is 
dat het overbrengen van het 

bericht lang duurt, terwijl bo- 

vendien mensen nodig zijn, 

die moeten kunnen seinen en 

opnemen. Al in de vorige 

eeuw begon men daarom te 

zoeken naar een systeem, 

waarbij dat niet meer nodig 

zou zijn. Dat systeem is ge- 

vonden en heet teletype (ty- 

pen op afstand). We noemen 
het meestal telex. Zodra er 
echter gebruik wordt gemaakt 

van radio verbindingen om de 

telexberichten over te bren- 

gen, spreken we meestal van 

RTTY (Radio Teletype) of 

TOR (Teletype over Radio). Bij 
het overbrengen van berichten 
maakt men gebruik van een 

soort typemachine, de telex. 

Op die telexmachine bevindt 

zich, net als op een normale 

typemachine, een toetsenbord 

met letters. Het toetsenbord 

wijkt overigens wel af van een 

normale typemachine. 

Elke letter, cijfer of leesteken 

heeft, net zoals bij morse, een 

eigen code. Die code bestaat 

uit 5 signalen, of liever ge- 
zegd: 5 mogelijkheden om een 
signaal wel of niet over te 

brengen. We hebben dat gete- 

kend in fig. 1. Bij de zwarte 

blokjes is de zender aan, bij 

de witte is de zender uit. 

Wanneer een telexzender 

WORD u.s.0.S. 

CTRL 

110 
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dus de letter B uitzendt 

gaat de zender dus aan-uit-uit- 
aan-aan. Als de zender ‘aan’ is 

noemen we dat ‘Mark’ en als 

geen signaal wordt uitgezon- 

den noemen we dat ‘Space’. 

Nu zagen we al, dat elke letter 

bestaat uit 5 elementen die 

even lang duren. Als we de 

zender een hele tijd aan en 

een hele tijd uit laten dan 
duurt het natuurlijk vrij lang 

voordat een letter is overge- 
bracht. Het is ook mogelijk de 

zender veel sneller aan en uit 

te schakelen waardoor het 

overbrengen van een letter 

korter duurt. Er zijn dus af- 

spraken gemaakt, hoe lang el- 

ke periode duurt waarin de 

zender aan of uit is, waarmee 

de snelheid van het overbren- 

gen van een letter is vastge- 
legd. 

Snelheid 

Natuurlijk zijn er weer eens 

verschillende afspraken ge- 

maakt. Je zou haast zeggen 
‘hoe kan ‘t ook anders’. Bij 

de meeste gebruikte snel- 

heid is de zender steeds 

0,2 seconde aan of uit. Zoals 

we al vertelden, gebruiken we 
de naam van de uitvinder van 
de telexcode als maatstaf voor 

de snelheid. Bij die 0,2 secon- 

de is de snelheid en = 50 
0,2 ’ 

Baud. Modernere systemen 

zijn sneller. Daar is de aan of 

uit periode slechts 0,1 seconde 

en de snelheid dus 100 Baud. 
Gelicenseerde amateurs ge- 

bruiken meestal 45,45 Baud. 

Andere snelheden zijn 57 en 

74 Baud. U ziet, het is de ge- 
bruikelijke chaos van syste- 

men. Gelukkig kunt u met de 
TONO, in tegenstelling tot een 
mechanische telexmachine, al 

die verschillende systemen 

ontvangen. We zijn er echter 
nog niet… 

Shift 

We hebben tot nu toe gespro- 

ken over zender aan (Mark) en 
zender uit (Space). 

Dat systeem is heel vroeger 

gebruikt, maar is erg storings- 
gevoelig. Daarom gebruikt 

men een ander systeem, na- 
melijk het verschuiven van 

zendfrequentie bij mark of 

space. De zender is dus conti- 

nu aangeschakeld en zendt bij 

een mark een lage frequentie 

uit en bij een space een hoge 

frequentie. Dat is de algemeen 
geldende regel, maar er zijn 

heel wat stations die het juist 

hebben omgedraaid. De zend- 
frequentie wisselt dus in het 
ritme van de code voor elke 
letter van laag naar hoog en 

weer terug. Natuurlijk komen 

we weer in een chaos terecht, 

want we kunnen de zender 
hele kleine frequentiespronge- 

tjes laten maken, maar ook 

hele grote. En, zoals gebruike- 
lijk bestaan daar ook weer een 

heleboel verschillende afspra- 
ken over. We noemen de 

grootte van het frequentiever- 

schil tussen hoog en laag de 

shift. De meeste stations ge- 

bruiken een shift van 425 Hz. 

Over het algemeen zijn dat 

persbureau's. Er wordt echter 

ook wel 850 Hz gebruikt (me- 

teo) en de gelicenseerde zend- 

amateurs gebruiken meestal 

179 Hz shift. Tenslotte wordt 
door een aantal persbureau’s 
255 Hz shift gebruikt. 

DOWN 
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foto: Jaap Zwart 

Herkenning 

Een telexstation herkent u dus 
aan een wisselende hoge en 
lage toon. De snelheid van . 

wisselen noemen we de snel- 

heid in Bauds, waarbij we on- 

derscheiden: 4545, 50, 57, 74 

en 100. Het toonhoogte ver- 

schil noemen we shift en de 
meest gebruikte waarden zijn: 

425, 170, 850 en 255 Hz. 

Ontvanger 

Om de morse en telex signalen 

te ontvangen heeft u een kor- 

tegolfontvanger nodig. Die 

ontvanger moet aan een aan- 

tal eisen voldoen. De eerste 

eis is, dat hij geschikt moet 
zijn voor SSB ontvangst. Mis- 

schien zult u zich afvragen 
waarom. Wel, de meeste mor- 

se en telex zenders zenden 

een ongemoduleerde draaggolf 

uit. Bij telex signalen wisselt 

die draaggolf in frequentie. 

Als u met een normale ont- 

vanger luistert, hoort u niets, 

want er is geen modulatie. In 

een SSB ontvanger is echter 

een speciale schakeling aan- 

wezig, die de draaggolf hoor- 

baar maakt als toon. Daardoor 

kunt u het station dan wel ho- 
ren. 
De tweede eis is dat de ont- 

vanger stabiel moet zijn. Dat 

wil zeggen, dat wanneer u op 
een station heeft afgestemd, 

die afstemming ook gehand- 
haafd moet blijven. Die stabi- 

liteit moet behoorlijk goed zijn. 

In het bovenstaande verhaal 

heeft u gezien dat sommige 

telexstations met 170 Hz shift 
werken en u begrijpt dat als 

de ontvanger ook maar iets 

verloopt, dat u het station dan 

kwijt bent. Natuurlijk is er nog 
veel meer te vertellen over 

ontvangers. Bandbreedte, 

kruismodulatie, gevoeligheid, 

noem maar op. Maar uiteinde- 

lijk zijn we bezig met een ver- 

haal over telex, dus zullen we 

een aantal ontvangers noemen 

die we op de TONO hebben 



aangesloten en goede resulta- 
ten gaven. Dat zijn Kenwood 

R 1000 (+ f 1500,-), Yeasu 

FRG 7 (+ f 900,-), Yeasu 

FRG 7000 (+ f 1400,-), Yeasu 
FRG 7700 (+ f 1300,-), Grun- 
dig satelliet 1400 (+ f 1200,-), 
Grundig satelliet 3400 ( + 
f 1500,-), Century 21 (+ 
f 800,-), Sony CRF 320 ( + 
f 5000,-), Sony ICF 6800 W, 

Panasonic DR 49 en Panaso- 

nic DR 28. 
Natuurlijk zijn er nog meer 

ontvangers, maar het betreft 

hier allemaal synthesizer ont- 

vangers die redelijk tot zeer 

stabiel zijn. 

Wat is er te horen 
U kunt weken lang de korte 

golf banden afzoeken en u 
zult steeds nieuwe stations te- 

gen komen. Het is dan ook 

ondoenlijk alles wat u kunt ho- 

ren te vermelden. We zullen 

een paar tips geven. Veel 

scheepvaartverkeer, voorna- 

melijk in morse, vindt u in de 

2-4 MHz band, de 8 MHz 

band en de 12 MHz band. 

Persbureau's vindt u overdag 

tussen de 12 en 20 MHz, ‘s 

avonds op lagere frequenties 6 

- 10 MHz. Een heleboel stations 

zenden uit op meerdere fre- 

quenties. Dat hangt samen 

met de voortplantingsver- 

schijnselen van radiogolven en 

de gebieden waar de uitzen- 

ding voor is bedoeld. Als 

vuistregel kunt u aanhouden: 

overdag alle golflengten, 

‘s avonds onder 10 MHz. Hier- 

onder een lijstje met stations 

die we gedurende de test van de 

TONO hebben beluisterd. We 

gebruikten een Kenwood R 
1000 ontvanger, als antenne 

een dipool van 2 x 5 mtr, 

opgehangen op 6 meter boven 

de grond in oost-west rich- 

ting. 

Tono Theta 350 
De TONO theta 350 communi- 

cations computer is in principe 

een apparaat, dat de morse en 

telex toontjes uit uw ontvan- 

ger, omzet naar leesbaar 

schrift. De tekst wordt weer- 

gegeven via uw eigen TV of 

Persstation frequenties. Allen 425 Hz shift, 50 Baud 

Frequentie Naam Taal 

7.328 

7.756 MENA 

9.062 TASS 

9.788 

9.886 

10.941 

TASS 

INA 

AFP 

12.108 ANSA 

12.174 KNCA 

13.597 

13.998 

14.700 

FPA 

TASS 

Land 

CETEKA Engels Tsjechoslowakije/Praag 

Engels Egypte/Caïro 

Duits Rusland/Moskou 

Frans Rusland/Moskou 

Engels Irak/Bagdad 

SpaansFrankrijk/Parijs 

Engels Italië/Rome 

Engels Korea/Pyong Yang 

CETEKA Engels Tsjechoslowakije /Praag 

Frans Frankrijk/Parijs 

Engels Rusland/Moskou 

XINHUA Engels China/Peking 

MAP Engels Marokko/Tanger 

PRENSA Engels Brazilië/Buenos Aires 

MAP 

TASS 

Frans Marokko/Tanger 

Frans Rusland/Moskou 

TANJUG Engels Joegoslavië/Zagreb 

De meeste stations zenden op 5 of 6 frequenties uit, 

op verschillende tijden. U mag van de ontvangen be- 
richten geen notitie's maken, noch mag u de informa- 

tie gebruiken (Telegr. en Telef. wet). 

via een printer. 

Op zich is dat natuurlijk simpel 

gezegd, maar er zit heel wat 

aan vast. Laten we daarom 

maar eens beginnen met het 

werkingsprincipe. 

Werking 
We hebben een sterk vereen- 

voudigd blokschema van de 

TONO 350 getekend in fig. 
2 (pag. 24). Uiteraard is het ap- 
paraat veel ingewikkelder, maar 

aan de hand van dit bloksche- 

ma is de werking tenminste te 

volgen. 

De pieptoontjes uit uw ont- 

vanger worden toegevoerd 

aan toonfilters. In de TONO 
zijn daarvoor actieve filters ge- 

bruikt, zogenaamde ‘State va- 
riabele’ filters. Die hebben het 

voordeel, dat ze makkelijk te 

verstemmen zijn, waarbij hun 

zeer smalle bandbreedte 

blijft gehandhaafd. Dat ver- 

stemmen is nodig om de TO- 
NO te kunnen afstellen op de 
shift van het ontvangen stati- 

on. 
Na het doorlopen van de fil- 
ters worden de toonjes gelijk- 

gericht en toegevoegd aan een 
microprocessor. De micropro- 

cessor bekijkt of de code die 

hij ontvangt overeenkomt 

met een code die in zijn ge- 

heugen is opgeslagen. Dat 

doet hij zowel voor morse als 

telex. Vervolgens stuurt hij 

een signaal naar de karakter- 

generator. De karaktergenera- 

tor produceert nu de bij de co- 

de behorende letter, cijfer of 

leesteken. Vervolgens is dat 

beschikbaar op de videouit- 

gang. Daarop kan een video- 
monitor aangesloten worden. 

Zo'n monitor (wij gebruikten 
er één van Monacor, type 

VM9C) geeft een zeer rustig 

en scherp beeld. U kunt ech- 

ter ook een gewone TV aan- 
sluiten. Daartoe wordt het vi- 

deo signaal naar een miniatuur 

TV zendertje gevoerd, waarop 

de antenneingang van uw TV 

wordt aangesloten. Tenslotte 

is het ook mogelijk een printer 

aan te sluiten, zodat de ont- 

vangen tekst op papier wordt 

afgedrukt. Natuurlijk is er nog 

heel wat meer te vertellen. La- 

ten we maar eens beginnen 

met de mogelijkheden. 

Mogelijkheden 
De TONO 350 is geschikt voor 

het decoderen van morse, telex 

en ascii (aski). 
Op dat laatste komen we ver- 

derop terug. 

Morse 
Bij Morse dient de toegevoer- 

de toonhoogte 830 Hz te zijn. 

Die toonhoogte kunt u instel- 

len op uw ontvanger. Natuur- 

lijk is de snelheid van het sei- 

nen afhankelijk van de telegra- 

fist. De één seint snel, de an- 

der langzaam. De TONO past 

zich zelf aan op de snelheid 

van seinen tussen 25 en 250 

karakters per minuut. U hoeft 

dus niets zelf in te stellen. Alle 
gebruikelijke tekens zoals let- 

ters, cijfers en leestekens wor- 

den gedecodeerd. 

Interessante frequenties in morse* 

freq. naam soort station 

6348 HWN Franse marine 

land/plaats 

Parijs, Frankrijk 
‘mn 

6380 GKB Kustradio 

6391 IDQ Italiaanse marine 

6432 LFI Kustradio 

Portishead, Engeland 

Rome, Italië 

Rogaland, Noorwegen 
‘mn 

6476 DAN Kuststation 

8681 SWF Kuststation 

8682 EAD Kuststation 

8584 LFX Kuststation 

Nordeich, Duitsland 

Athene, Griekenland 

Palma, Palma de Majorca 

Rogaland, Noorwegen 
‘mmm 

8685 IRM Centro Medico intern. Rome, Italië 
‘mmm 

8695 4XO Kuststation Haifa, Israël 
Nd 

8697 CFH Canadese leger 

8704 SVB Kuststation 

13410 6WW Franse Marine 

13088 HKB Kuststation 

Halifax, Nova Scotia 

Piraeus, Griekenland 

Senegal 

Colombia, Zuid-Amerika 
EN Ge NE Ee 

* = U mag geen aantekening houden van de opgenomen informatie, 

noch er gebruik van maken. 
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Telex 
Zoals hierboven beschreven, 

zijn er bij telex heel wat 

keuze's mogelijk. De TONO 

kan nagenoeg alle systemen 
aan. Het apparaat kan in- 

gesteld worden op snelheden 

van 45,45-50-57-74-100-110- 

200 en 300 Baud, terwijl ook 

tussenliggende waarden mo- 

gelijk zijn. Boven 150 Baud 

moet echter een externe con- 

verter worden gebruikt. Ook 

de shift is instelbaar. Er zijn 

drie mogelijkheden, nl 170 Hz, 

425 Hz en 850 Hz. Daarnaast 

is er een fijnafstelling. Dat 

maakt het mogelijk tussenlig- 
gende waarden in te stellen. 

De toonhoogte van de mark- 
toon (de laagste toon) is even- 

eens instelbaar. Op de korte 

golf banden wordt een onge- 
moduleerde draaggolf uitge- 

zonden, die in de ontvanger 

omgezet wordt in een toon. 

Door de BFO of de ontvanger 

zelf te verstemmen kunt u de 

draaggolf omzetten naar elke 

toon die u wilt. Het toonbereik 

van een SSB ontvanger is 

echter beperkt en daarom 

wordt meestal voor de mark 

toon een hoogte gebruikt van 

1275 Hz. Bij de telex op de 
VHF banden, bijvoorbeeld 

door zendamateurs op 2 me- 

ter, wordt echter geen onge- 

moduleerde draaggolf uitge- 
zonden maar een gemoduleer- 

de. De toonhoogte die uitge- 

zonden wordt is dan voor de 

mark toon meestal 2125 Hz. 

De TONO is op beide tonen in 
te stellen. 

Ascii 

Ascii (spreek uit: aski) is een 

code die gebruikt wordt in 

computersystemen enz. Het is 

een 8 bits code in plaats van 5 
bits zoals bij Baudot. Ascii 

wordt door sommige moderne 

stations gebruikt in plaats van 

de Baudot code. Amerikaanse 

zendamateurs mogen sinds 

kort ook ascii uitzenden. Hoe- 

wel je ascii op de korte golf 

zelden tegenkomt, biedt de 

ascii mode op de TONO ook 

de mogelijkheid het apparaat 

te gebruiken in samenwerking 

met computers. 

Audio/TTL 
De TONO heeft dus een in- 

gang voor tonen, maar u kunt 

ook om de toonomzetter heen 

en de microprocessor direct 

aansluiten met een digitaal 5 

volt signaal (TTL). Dit wordt 

bijvoorbeeld gebruikt wanneer 

u de TONO laat werken in sa- 
menwerking met een compu- 

ter, maar ook wanneer u een 
eigengebouwde telexconverter 

wilt gebruiken in plaats van de 
converter die in de TONO zit. 

Daarnaast is die ingang nodig 

bij snelheden boven de 150 

Baud, want de ingebouwde 

converter in de TONO kan al- 

leen signalen verwerken met 

een maximale snelheid van 150 
Baud. 

Display 

De TONO theta 350 produ- 

ceert een standaard video sig- 

naal van 1 volt over 75 Ohm. 

Die video uitgang is bedoeld 
voor een video monitor, die 

een veel scherper en rustiger 

beeld geeft dan een normale 

TV. Maar zo’n videouitgang 

geeft nog meer mogelijkhe- 
den. Tijdens onze test sloten 

we deze uitgang aan op een 

videorecorder en lieten de ont- 

vanger vast afgestemd staan 
op een bepaald station. Aan 

het eind van de dag speelden 

we de videoband terug om te 

kijken of er interessante be- 

richten waren geweest… Een 

video monitor is echt iets voor 

de perfectionisten. De monitor 

die wij gebruikten was er één 

van Monacor die zo’n f 550, — 

kost. De meesten van u zullen 

echter gewoon de TV willen 

gebruiken. Elke TV is geschikt. 

De RF-uitgang van de TONO 

wordt aangesloten op de an- 

tenneingang van de TV (ka- 
naal 4). Heeft u een hele oude 

TV met 300 Ohm ingang (u 
weet wel met 2 van die bana- 

nenstekkeringangen) dan moet 

u een ‘toesteltransformator’ 

aanschaffen (f 15, —) in de ra- 
dio en TV zaak. Die transfor- 

meert de 75 Ohm van de TO- 

NO naar 300 Ohm voor de TV. 
Bij moderne TV ontvangers of 

ze nu kleur of zwart-wit zijn, 

kunt u de TONO direct aan- 

sluiten. Op het scherm wor- 
den maximaal 32 karakters per 

regel afgebeeld en in totaal 16 

regels. Dat betekend dat de 

letters en cijfers vrij groot zijn 

en ook op de oudere TV's 

goed leesbaar. 

Paginageheugen 

Nu is het zo dat 16 regels van 

32 karakters toch maar een 
klein stukje tekst is. De Tono 

heeft daarom een extra geheu- 

gen, waarin een complete pa- 
gina van 16 regels wordt op- 

geslagen. Als u dus een be- 

richt ontvangt dat langer is 

dan 16 regels, dan kunt u tij- 

dens de ontvangst lezen wat 

er 16 regels daarvoor is uitge- 
zonden. 

BANDSNELHEID 
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Wordwrap 

Een mechanische telex machi- 

ne zet 63 karakters op een re- 

gel. De Tono slechts 32, om- 

dat anders het schrift op een 
normale TV niet meer leesbaar 

zou zijn. Dat betekent dat de 
Tono aan een nieuwe regel 

begint, halverwege de echte 

regel. In negen van de tien ge- 

vallen wordt dan midden in 

een woord afgebroken. Dat 

bevordert de leesbaarheid na- 

tuurlijk niet. Het wordwrap 

systeem zorgt ervoor dat de 
tekst nooit midden in een 

woord wordt afgebroken. De 

microprocessor in de Tono 

kijkt of het woord nog op een 

regel past. Zo niet, dan wordt 

dat woord op een nieuwe regel 

gezet. Het systeem werkt zo- 

wel voor morse als voor 

ASCII. 

Unshift on space 

Het is bij de Baudot code mo- 
gelijk 32 verschillende karak- 

ters over te zenden. Dat is na- 
tuurlijk niet voldoende voor al- 

le letters, cijfers en leestekens. 

Bij het overgaan van letters 
naar cijfers wordt er daarom 

een speciale code uitgezon- 

den. Alle tekens die daarna 

komen zijn dan cijfers of 

leestekens. Dit systeem is te 

vergelijken met de 

hoofdletters/kleine letters op 

een schrijfmachine. Bij de 

meeste telexen moet, als er na 

de cijfers weer letters komen, 

eerst weer de speciale code 

uitgezonden worden. Daarna 

zijn alle karakters weer letters. 

Moderne systemen vallen na 

het geven van een spatie weer 

terug in de lettermode. 

Men noemt dit unshift on spa- 

ce. De Tono heeft een toets 
waarmee deze unshift on spa- 

PRINTER 



ce mode ingeschakeld kan 
worden, zodat bij ontvangst 

van zo’n telex signaal weer 

leesbare tekst wordt geprodu- 

ceerd na ontvangst van de cij- 
fers. 

Anti-noise 

Bij het zoeken op de korte 

golfband produceert de ont- 

vanger een hoop ruis. Dat ge- 
beurt ook bij een langzaam 

seinend telegrafiestation wan- 

neer uw ontvanger een snel- 
werkende AVC heeft. 

De Tono 350 is uitgerust met 

een anti-ruis schakeling. 

Wanneer die ingeschakeld is, 

wordt het scherm van uw TV 

niet volgeschreven met onzin 

wanneer er geen echt morse- 

of telex signaal wordt ontvan- 
gen. 

Monitor 

U sluit de Tono aan op de ex- 

terne luidsprekersbus van de 

ontvanger. Meestal wordt 
daarbij dan de interne 

luidspreker uitgeschakeld. Ge- 
lukkig heeft de Tono een ei- 

gen monitorversterker met in- 

gebouwde luidspreker. Die 
versterker kan met 3 punten in 

de Tono verbonden worden. 

De meest gebruikte stand is 

ACG waarbij de versterker het 

volledige aan de Tono toege- 

voegde signaal weergeeft, als 

dat tenminste voldoende sterk 

is. De monitor in de Tono fun- 

geert dan eigenlijk als nieuwe 

luidspreker voor de ontvanger. 

In de beide andere standen 

wordt de luidspreker verbon- 

den met het mark of space fil- 

ter. U hoort dan alleen het 

signaal dat door het filter 
komt. In deze stand kunt u de 

ontvanger zodanig op het ge- 

hoor afstemmen dat de mark 

en space tonen precies over- 

een komen met de centrale 

frequentie van de filters. 

Afstemindicatie 
De Tono 350 is uitgerust met 
twee ledindicatoren, een voor 

de marktoon, de andere voor 

MALE 

de spacetoon. Bij morse ont- 

vangst fungeert de space- 

indicator als afstemcontrôle. 

Het afstemmen gaat buitenge- 
woon makkelijk. Bij ontvangst 

van morse wordt door ver- 

stemmen van de ontvanger de 

toonhoogte zodanig ingesteld 

dat de space indicator oplicht 
in het ritme van de seinen. 

Bij telex ontvangst dient u de 

ontvanger zo af te stemmen, 

dat de markindicator oplicht in 

het telex ritme. Vervolgens 

kiest u de shift zodanig dat 

ook de space-indicator gaat 
oplichten. Voor de perfectio- 

nisten is ook nog een oscillo- 

scoop aansluiting aanwezig. Bij 

zuivere afstemming verschijnt 

op het scherm een kruis, dat 
haaks is en waarvan alle vier de 

einden even lang zijn. 

Het moet overigens wel een 

oscilloscoop zijn met een x-y 
mogelijkheid. 

Reserve 
Zoals we eerder meldden, is 

het gebruikelijk dat de mark- 

toon de lage toon is en de 
spacetoon de hoge. 

Sommige stations zenden ech- 

ter omgekeerd uit. Bovendien 
hangt het ook af van het feit 

of u in USB of LSB luistert. 

Op de Tono zit echter een 

schakelaar, waarmee u de 

mark of space kunt omkeren. 

Printer 

Het is mogelijk om zonder ver- 

dere toevoeging een printer op 

de Tono aan de sluiten. Goed 

bruikbaar is een dot/matrix 

printer, zoals die ook voor mi- 

crocomputer systemen in ge- 

bruik is. De wijze van aanslui- 

ting is een zeer veel gebruikte 

vorm, nl. Centronix parallel. 

Tono heeft zelf twee typen 

printers, de HC 800 en de HC 

900. Er zijn echter ook andere 
printers die bruikbaar zijn, zo- 

als de Epson MX 80, de Oki- 
data en andere. Printers zijn 

niet goedkoop. Ze kosten tus- 

sen de 1400 en 1900 gulden. 

Het is mogelijk vanuit de Tono 
allerlei printcommando'’s te 

geven, zoals grote/kleine let- 

ters, regelspatie, pagina groot- 
te etc. 
Het voordeel van een printer is 

dat de regellengte van de telex 
ongewijzigd blijft, zodat u te- 

lex tekeningen (zendamateurs) 
kunt ontvangen. Daarnaast 

heeft u gelijk een afdruk van 

het ontvangen bericht. 

Telex 

Hoewel niet zonder meer, is 

het mogelijk een mechanische 

telex machine op de Tono aan 

te sluiten. Daarvoor is een 

lijnstroomadaptor nodig, die 

de koppeling tussen de Tono 

en de Telex verzorgt. 

De lijnstroomadaptor wordt 

overigens niet door Tono zelf 

geleverd, maar door Telcom, 

de duitse Tono importeur. De 

adaptor is echter wel verkrijg- 

baar in Nederland. Het voor- 

deel van de telex machine bo- 

ven een printer is de prijs. Een 
oude telex machine heeft u in 

de dump al voor zo’n 250 gul- 
den. 

Morse oefeningen 
Als u van plan zelf morse te 

leren seinen, is de Tono ook 

daarbij behulpzaam. U kunt 
een seinsleutel aansluiten en 

hetgeen u seint wordt op het 

scherm zichtbaar. 

Recorder 

Zoals we al eerder schreven, 

hebben we de videorecorder 

mee laten lopen, om de ont- 

vangen tekst vast te leggen. 

Het is echter ook mogelijk een 

cassette-recorder aan te slui- 

ten, waarmee de ontvangen 
toontjes worden opgenomen. 

Bij het afspelen moet de Tono 
dan wel opnieuw decoderen, 

waardoor het wel langer duurt 

voordat u weer terug kunt le- 
zen. 

Voeding 

De Tono is alleen geschikt 

voor 12 volt gelijkspanning 

Voor netbedrijf heeft u dus 

een extra netvoeding nodig 

van 12 volt, 1 amp. Een CB 
voeding is prima. 

Uiteraard is dat voor thuisge- 

bruik lastig, maar 12 volt voe- 

ding maakt het wel mogelijk 

de Tono op een accu (boot, 

caravan, auto) aan te sluiten. 

Uiteraard moet dan ook de 
ontvanger op 12 volt kunnen 

draaien. 

We hebben voor de geïnteres- 

seerden ook nog wat metin- 
gen verricht: 

AGC 

De Tono is uitgerust met een 

automatische versterkingsrege- 
ling. Dat wil zeggen, dat het 

apparaat zich weinig aantrekt 

van sterkte variaties in het 

aangeboden signaal. Dit is ook 
wel noodzakelijk want door fa- 

ding kan de signaalsterkte op 

de korte golf variëren. Natuur- 

lijk behoort uw ontvanger de 

variaties op te vangen, maar 
dat lukt niet in alle gevallen. In 

ieder geval werkt de Tono 

goed op LF, ingangsspannin- 

gen tussen 6 mV en 10 volt. 
Bij 200 mV gaat de AGC pas 
werken, dus dient de in- 

gangsspanning bij normaal ge- 
bruik minstens die waarde te 

hebben. Slechts weinig korte 

golf ontvangers hebben een 

echt telegrafiefilter met een 
bandbreedte van zo’n 400 Hz. 

Ontvangers zoals bijvoorbeeld 

de Yeasu FRG 7700 en de 

Kenwood R 1000 zijn in de 

SSB stand zo’n 2,2 kHz 

breed. Bij ontvangst van mor- 
seseinen die dicht bij elkaar 

liggen, bent u dus voor de 
scheiding van die signalen 

aangewezen op het filter (830 

Hz) van de Tono. 

Wat wil nu het geval? Als u 

luistert naar een zwak station, 

en vlak daarnaast zit een sterk 
station, regelt de AGC van de 

Tono de gevoeligheid terug, 
vanwege dat sterke station, 

foto: Jaap Zwart 
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ondanks het feit dat zijn toon- 
hoogte niet precies 830 Hz is. 

Een extra audiofilter voor tele- 

grafie (datong) geeft aanzien- 

lijke verbetering van dit rare 

verschijnsel. 

Bandbreedten 

Voor een zo storingsvrij moge- 

lijke ontvangst dienen de 

toonfilters zo smal mogelijk te 

zijn. Zijn ze echter te smal, 

dan is het geringste verloop 

van de ontvanger funest. 

Bij 1 volt audio ingangsspan- 

ning waren de breedte’s: 

telegrafiefilter 830 Hz, band- 

breedte 120 Hz 
telex markfilter 1275 Hz, band- 

breedte 109 Hz 
Ook bij de spacefilters bedroeg 

de bandbreedte tussen de 100 

en 130 Hz. Deze waarden vor- 
men een keurig compromis 

tussen storingsgevoeligheid en 

ontspanningsdrift. 

Fijnafstemming 

Zoals u weet kent de Tono 
slechts 3 shifts. De marktoon 

is 1275 Hz, dus de spacetonen 

worden resp. 1445 Hz (bij 170 
Hz shift) 1700 Hz (bij 425 Hz 

shift) en 2125 Hz (bij 850 Hz 

shift). 
Voor afwijkende shifts is het 

mogelijk het spacefilter wat te 

verstellen (fine tune). Het be- 

reik van de verschuiving is af- 

hankelijk van de ingestelde 
shift. Bij 170 Hz is dat -40, + 

12 Hz. Bij 425 Hz is de variatie 

+ 26 Hz, - 71 Hz en bij 850 

Hz shift is de variatie -75 Hz, 

+ 105 Hz. 
Hoewel niet overweldigend 

was het fine tune bereik in de 

meeste gevallen wel voldoen- 

de. Zoals we in het begin al 
schreven, zijn er sommige 
persstations die met 225 Hz 

shift werken. Die zit niet op 
de Tono. We hebben hier een 

trucje gevonden. Dat gaat als 
volgt: Stel 170 Hz shift in, 

draai de fine tune helemaal 

naar + en voer maximaal ont- 

vanger volume toe (meer dan 3 

volt). De AGC van de Tono 

wordt nu overstuurd, en daar- 

door lijken de toonfilters bre- 

der. Het is nu de truc zo goed 

mogelijk 255 Hz shift te ont- 

vangen. 

Synchronisatie 
26 De microprocessor in de TO- 

NO past bij morse ontvangst 

zichzelf aan op de snelheid 

waarmee wordt geseind. Nu 

bestaan er vaste regels voor 

de verhouding in tijd tussen 

een punt, een streep en de 
tussenruimte tussen woorden 

en letters. Helaas houdt niet 

iedereen zich daaraan. Sommi- 

ge sleutelaars en voor Rus- 
sisch kuststations hebben daar 

een handje van. Seinen heel 

snel, maar wachten erg lang 

tussen de letters. De TONO 

moet na zo’n pauze steeds op- 

nieuw synchroniseren en dat 

betekent dat de eerste letters 

van een woord vaak onlees- 

baar zijn. Gelukkig heeft men 

daar iets op gevonden, want 

met behulp van het toetsen- 
bord kunt u de microproces- 

sor zo instellen, dat hij syn- 

chroniseert op nagenoeg elke 

manier van seinen. 
Hetzelfde is mogelijk wanneer 

telexstations snelheden gebrui- 

ken die afwijken van de stan- 

daardwaarden. 

Constructie 
Hierbij hoeven we maar te ver- 

wijzen naar een foto van het 

inwendige. In één woord af. 

Volkomen professioneel ge- 

maakt, epoxy print met door 

gemetaliseerde gaten. Op de 
print zijn geen ‘aanpassingen’ 

die wijzen op onvolkomenhe- 

den in de ontwikkeling. 

Zelfcontrole 
De microproccesor in de TO- 

NO bevat een programma, 

waarmee het apparaat zichzelf 

controleert op goede werking. 

Die controlemogelijkheid is be- 

doeld voor snelle service en is 

daarom niet vermeld in het 

handboek. Heeft u een TONO 
en heeft u belangstelling voor 

deze contrôlemogelijkheid, dan 

kunt u ons bellen. 

Handboek 

Ja dan komen we op een 

zwak punt, zoals bij zoveel Ja- 
panse apparaten. Het hand- 

boekje is uitsluitend in het En- 

gels en hoewel nagenoeg alle 

bedieningsorganen en moge- 
lijkheden erin staan, blinkt het 

niet uit in duidelijkheid. Als 
men ervaring heeft met telex, 

dan komt men er wel uit, 

maar iemand die begint met 

kortegolfluisteren zal er een 

zware dobber aan hebben. 

We vinden dat voor de ca 

f 1500,- die de TONO kost (je 
hebt er tenslotte ook een 
kleuren TV voor) er best een 
uitgebreid Nederlandstalig 
handboek bijgeleverd zou kun- 

ne worden. 

Praktijkervaringen 

We hebben gedurende een 

maand elke dag een paar uur 

met de TONO gespeeld. En 

dat moet gezegd, we zijn er 

wild enthousiast over. Zeker 

als men met de mogelijkheden 

vertrouwd is geraakt kun je 
bijna elk piepje of riedeltje her- 

leiden tot leesbare tekst. Wie 

onze eerdere artikelen over te- 

lex heeft gelezen, weet dat we 

bij de test van de Macrotro- 

nics (aprilnr.) niet zo enthousi- 

ast waren over de morse de- 

codering. Dat zijn we zeker 

wel bij de TONO. Ondanks de 
vrij grote bandbreedte van de 

R 1000 ontvanger voor telegra- 
fie, kregen we na enige moeite 

bijna elk telegrafie station lees- 

baar op het scherm. 
Wel moet worden gezegd dat 

de ontvanger natuurlijk een 

grote rol speelt. 

Bij een FRG 7, met ca 6 kHz 

breedte is morse ontvangst 

veel storingsgevoeliger. Het 

aanschaffen van een 
telegrafie/audio filter is dan 

zeker de moeite waard. We 

zeiden het al in de inleiding: 

Als je maar ondekt wat er ach- 

ter die piepjes en riedeltjes op 

de korte golf schuilgaat, ben 

je verloren. Je blijft luisteren! 

U merkt, we zijn enthousiast 

over de TONO theta 350 com- 

munications computer. Zozeer 

zelfs, dat we er zelf één heb- 

ben gekocht. En geloof ons, 
dat wil wat zeggen.……… 

Inlichtingen: 

AMCON 

Van Cleeffkade 15 

Aalsmeer 

02977-28811 

DOEVEN 

Schutstraat 58 

Hoogeveen 

05280-69679 

VAN ELSWIJK 
Dr. Kuyperstr. 9 

Barendrecht 

01806-3513 
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TESTEN VAN O.A.: 

Metingen en ervaringen 

De technische gegevens van de Tono zijn als volgt: 

Technische gegevens 

afmetingen 9 x 27 x 8 cm 

voedingsspanning 12 volt - 800 mA 

morsecode - Baudotcode (telex) - ASSII ontvangstmode 

alfabet letters, cijfers en leestekens 

ontvangstsnelheden 

morse 25 - 250 (automatische instelling) karakt./min. 

45,45 - 50-57 -74- 100 - 110 baud (= fijn afst.) 
200 - 300 met externe converter of via TTL ingang 

telex 

ASCII 100 - 110 direct 

200 - 300 via TTL ingang 

TTL (5 volt) 

Audio, ingangsweerstand 500 Ohm 
min. niveau 10 mV (aanbevolen 200 mV) 
max. meer dan 10 volt 

ingangen 

toonhoogte 

morse 830 Hz 

telex mark 1275 Hz of 2125 Hz 

ASCII 

170 Hz - 425 Hz en 850 Hz 

fijn afstemming mogelijk 
shifts 

video uitgang 1 volt over 75 Ohm 

1 millivolt over 75 Ohm kanaal 4 HF uitgang 

printer uitgang centronics parallel 

uitgang voor scoop uitgangsimpedantie 200 kilo Ohm, 1,2 volt 

LF uitgang 150 mW, 8 Ohm 

32 karakters per regel, 16 regels per pag. 

Totaal geheugen 2 pagina's + 1024 karakters 
display 

foto: Jaap Zwart 

CENTURY 21 KORTEGOLFONTVANGER 
VOORVERSTERKTE MICROFOONS 

Zoals u in de tekst van de TONO test 

heeft kunnen lezen, is er een 
lijnstroomadaptor verkrijgbaar. Zo'n 
lijnstroomadaptor maakt het mogelijk 

een normale telexmachine op de TO- 
NO aan te sluiten. Die adaptor is van 
het West-Duitse fabrikaat Telecom. 

Hij wordt niet geleverd door Amcon, 
de officiële importeur van de TONO, 

maar door de firma Aqua-Nauta, 

Voorstraat 77 te Utrecht. De prijs is 
f 165,-. Hoewel niet door de fabriek 

aangesteld als officiële TONO- 
importeur, levert Aqua Nauta ook de 
TONO apparatuur. Een bijzonderheid 
is, dat wanneer u bij hen een TONO 

koopt, u een boek met roeptekens 
van stationsnamen erbij krijgt. Dat is 

erg handig. De meeste morse en te- 

lex stations geven in hun berichten 
namelijk alleen roeptekens als identifi- 

catie, bijvoorbeeld GKV. In het boek 

kunt u dan opzoeken dat het gaat om 
het scheepsradio kuststation Portis- 

head Radio in Engeland. Het boek 
vermeldt echter niet de frequentie 

van de stations. 
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Radio Virato wil le 
In Break-Break nr. 15 lieten we een aantal politici aan het woord over 
onder andere locale radio. Jan Terlouw, Til Gardeniers, Neelie Smit- 
Kroes en Aad Kosto vertelden ons, dat hun partij best voelde voor le- 

galisatie van locale of regionale radiostations, al verschilden ze van 
mening over de manier waarop dat moest gebeuren. Niet alleen politi-. 
ci, maar ook een groot aantal piraten streven naar legalisatie. Sommi- 
gen van hen hebben reeds goede contacten met de locale overheid. 
Eén zo’n station is Radio Virato, de winnaar van VARA's wisseltrofee 
voor ‘de beste piraat’. 

WINNAAR VARA WEDSTRIJD 

In februari van dit jaar schreef de VA- 
RA een wedstrijd uit onder de titel 
‘het beste van de piraten’. De VARA 
wilde met die wedstrijd meer te we- 

ten komen over de radio-piraat. 
Vormt de piraat de harde kern van 

een nieuw omroepbestel, of is het 
een voorbijgaand verschijnsel? Zijn pi- 
ratenstations werkelijk zo vernieu- 

wend of is het imitatie van Hilversum 
III? De discussie leeft‘en de VARA 
meent dat er een uitdaging besloten 
ligt in de huidige ontwikkeling met 

betrekking tot de piraterij. Radiopira- 
ten konden daarom tonen wat ze 

werkelijk presteren door een bandje 
van 10 minuten met hun wijze van 
‘radio maken’ in te sturen. Er werden 
zo’n 140 banden ontvangen die wer- 

den beoordeeld door een jury, waarin 

oa. Willem Bos van de NCF zitting 
had. d 

Uit de veelheid van inzendingen wer- 

den tenslotte Radio Virato (IJmond), il 
Radio Hofstad (Den Haag) en Radio 

Enschede (Enschede) als respektieve- 
lijk, le, 2e en 3e prijswinnaar geko-. 

zen. ‚ 
Deze radiostations onderscheidden 

zich: doordat ze behalve ontspanning 

in de vorm van muziek, ook informa- 

tie uit de locatie inhun programma's _ 
verwerkten. Bij radio Virato bestond 
die informatie :uit een verslag en in- 

tervieuws over. de demonstraties bij 
de poort van Van Gelders. Papierfa- 

brieken. Deze fabriek verkeert in ern- 
stige moeilijkheden en gezien de 
grote werkgelegenheid die Van Gel- 
der oplevert voor de IJmond, lag het 
bij uitstek op de weg van Radio Vira- 

to, de ijmondenaren op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen en ge- 

beurtenissen tijdens die demonstratie. 
IDJ or: Ine Me [{-3AVE: La MW al-1 No) gore 1: Taaaar: AVE: In 
Virato was gemaakt en een gedeelte 
van de reportages bevatte, leverde 
hen tenslotte de Verenigde Arbeiders 
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LOCALE OVERHEID 
Opmerkelijk in de inzending was, dat 

Radio Virato kennelijk zeer goede 
kontakten heeft met de locale over- 
heid in IJmond. Tijdens de gemaakte 
reportage waren maar liefst drie bur- 
gemeesters uit IJmondgemeenten 

aan het woord. Daarnaast bevat het 

programma elke week informatie en 
aankondigingen van locale gebeurte- 
nissen, die niet verkregen. kunnen 

worden zonder de medewerking van 
de gemeentebestuurders. Op zich dus ’ 
een vrij opmerkelijke situatie en dat 

was voor ons reden eens bij Radio 

Virato te gaan kijken. 

RADIO VIRATO 

Radio Virato bestaat nu zo'n 4,5 jaar, 
waarvan de laatste 2,5 jaar op vaste 
tijden wordt uitgezonden. In totaal 

zijn er zo'n 30 medewerkers, die zich 
allen.belangeloos inzetten voor het 
wel en wee van het station, want Vi- 

rato is een niet-commercieel station: 

Er wordt gewerkt met een uitermate 

laag budget want de benodigde ap- 
patatuur en platen worden uit eigen- 
zak betaald. Toch is er wel wat geld 

nodig en luisteraars kunnen dan ook 

lid worden: van Virato. Uit de leden- 

bijdrage worden-dan de onvermijdelij- 

ke kosten van het runnen van het ra- 
diostation betaald. 
Qua opzet ziet Virato eruit als de 
meeste piraten. In een aparte ge- 
luidsstudio worden platen, eigenge- 
maakte jingles, reportages, locale in- 

formatie etc. gemixed en opgenomen 
_op een moederband. Die band wordt 

dan op een andere plaats, waar de 

zender staat, afgespeeld. Er wordt 
gebruik gemaakt van een 40 watt 

zender, die met behulp van professio- 
nele apparatuur is afgeregeld, zodat 

er absoluut geen storende nevenpro- 
ducten worden uitgezonden. 

WERKGROEP 
Virato wil een legaal radiostation wor- 

den. Daartoe is een - uiteraard volko- 
men legale - werkgroep opgericht, de 

stichting werkgroep legalisatie locale 

radio. Omdat de werkgroep niet van- 
uit de illegaliteit behoeft te werken, 
kunnen op die manier makkelijk con- 

tacten worden gelegd met de over- 

heid en andere instanties. 

De werkgroep is van plan, zich na de 

zomervakantie intensief te gaan be- 

zighouden met de legalisatie. Zoals u 

misschien weet, is het nu al mogelijk 

een zendvergunning bij CRM aan te 
vragen, of deze gegeven wordt is 
natuurlijk een tweede .. . 

SERENADE 
Eén van de redenen waarom we juist 

nu bij Virato op bezoek gingen, was 
dat ter afsluiting van het seizoen een 

serenade werd aangeboden aan het 
„gemeentebestuur van Heemskerk. 

Die serenade, uitgevoerd door de 
plaatselijke muziekvereniging en het 

majorettekorps, werd gebracht op het 
bordes van het nieuwe gemeente- _ 
huis, dat onlangs in gebruik werd ge- 

nomen. De serenade begon met een 
optocht door Heemskerk. Er for- 

meerde zich achter de majorettes en 

het muziekkorps een grote stoet sym- 

pathisanten, die onder politiebegelei- 
ding-van het oude naar het nieuwe 

stadhuis trokken. Daar wachtte het 

voltallige gemeentebestuur, waaron- 

“der burgemeester Kok van Heems- 
kerk, hen op. 

BESCHERMHEER : 

Na de muziekuitvoering hield: Josefi- 
_ne Bakker, de woordvoerster van 



Radio Virato een toespraakje. Ze be- 

dankte het gemeentebestuur voor de 
welwillende samenwerking en ze 

bood een oorkonde aan, waarin bur- 

gemeester Kok werd benoemd tot 
beschermheer van de Stichting legali- 

satie locale radio. 
Burgemeester Kok aanvaardde zijn 
benoeming en zei in zijn dankwoord 
onder meer het volgende: ‘Uiteraard 

wil ik u hartelijk danken, maar ik sta 
hier toch met gemengde gevoelens. 
Op dit bordes is een deel van het 
bestuursapparaat van de gemeente 
aanwezig, maar een ander deel en u 

begrijpt wie ik bedoel, zou u op een 
andere wijze moeten benaderen. Mis- 

schien vraagt u zich af waarom ik 
dan toch hier sta. Daar zijn drie rede- 

nen voor. Allereerst geloof ik dat een 

gemeentebestuur er is voor de inwo- 
ners en dus dient te luisteren naar 

wat die inwoners te zeggen hebben. 

Ten tweede wil ik consequent zijn. 

Ten tijde van de demonstratie voor 

van Gelder heeft u mij een microfoon 
onder m'n neus geduwd en toen heb 
ik gereageerd. Al had ik me toen ge- 
realiseerd waar het voor was, dan 

had ik het toch gedaan, omdat het 

een ontzettend belangrijke zaak be- 
trof. En ten derde geloof ik, dat de 
wet vaak achterloopt op de maat- 
schappelijke ontwikkelingen en al 
moeten wij de wet natuurlijk uitvoe- 
ren, denk ik dat dit zo’n geval is 
waarbij de \wet achterloopt. Dat zijn 

de redenen waarom ik toch naar deze 

voor u zo feestelijke gebeurtenis ben 

gekomen. 

PERSCONFERENTIE 
Aansluitend aan deze serenade werd 

door de Virato een persconferentie 

belegd, waar zowel de locale pers 
- die nauw samenwerkt met Virato - 

als landelijke pers aanwezig was. 
We spraken met een aantal Heems- 

kerkers en vroegen naar hun mening 
over Virato. Het algemene oordeel 
was, dat de programma’s van Virato 

duidelijk uitstaken boven die van an- 

dere piratenstations. Vooral de locale 
informatie, zoals welke films er draai- 
en in de bioscoop, wat zijn er voor 
evenementen in de IJmond enz. wer- 

den zeer gewaardeerd. 
We denken dat de werkwijze van Vi- 

rato een voorbeeld kan zijn voor vele 
piraten die streven naar legalisatie en 
wensen hun veel succes toe. 29 



STRIJD 
We berichtten in Break-Break al ver- 

schillende keren over de strijd van de 

Engelse CB'ers om de 27 MHz band 
gelegaliseerd te krijgen. Tot voor een 

jaar was het antwoord van het Home 
Office (de Engelse PTT): Nee, er zal 

nooit 27 MC komen in Engeland. 
Enige tijd later begonnen de diverse 
actiegroepen verhevigde druk uit te 
oefenen op het Engelse parlement. 

Demonstraties, optochten en 

gesprekken met afgevaardigden uit 

de diverse Engelse graafschappen 
leidden ertoe, dat de politiek zich met 

de legalisatie ging bemoeien. De En- 
gelse PTT gaf flink tegengas. Een van 

de argumenten tegen 27 MC was, 

dat er een enorme import zou komen 

van Japanse en Taiwanese appara- 

tuur en dat de betalingsbalans van 

Engeland er al zo slecht voorstond. 
Daarnaast is er in Engeland een be- 
hoorlijke electronische industrie. De 
meeste fabrikanten zijn verenigd in de 

BREMA (British Radio and Electronic 
Equipment Manufacturers Associa- 

tion), een soort vakbond voor elec- 

tronische fabrikanten. Deze Brema 

oefende nogal wat druk uit op de 
PTT om beslist geen 27 MC vrij te 

geven. Ze dreigden met werkeloos- 

heid, fabriekssluitingen, ontslagen 
enz., als ze de enorme CB markt (ge- 

schat op 1 miljard gulden) zouden 
30 missen. 

ILLEGALITEIT 
Intussen groeide de illegaliteit in En- 

geland. Alleen in Londen al schatte 
men het aantal illegalen op zo’n 

100.000. Ze gebruikten veelal de be- 
kende 40 kanaals AM apparatuur met 
4 watt vermogen. Die bakjes, via al- 

lerlei sluipwegen Engeland binnenge- 
smokkeld, kostten op de zwarte 

markt tussen de 400 en de 1000 gul- 

den! Daarnaast begonnen overtollige 
22 kanaals FM apparaten en 12 ka- 
naals AM apparatuur uit Nederland 
en Duitsland het land binnen te stro- 

men. De populariteit van CB nam 
snel toe. Er verschenen CB bladen op 

de markt, kortom, er was geen hou- 

den meer aan. 

GREEN PAPER 
Onder druk van de CB'ers en de par- 

lementsleden besloot de PTT dan 
maar een referendum te houden. Er 

werd een discussiestuk geprodu- 

ceerd, gehuld in een groen kaft. Het 
boekje dat gratis te verkrijgen was, is 
bekend geworden onder de naam, 

‘Green Paper’. In deze green paper 
vertelde de PTT, dat er niet zoveel 

behoefte was voor radio communica- 
tie voor het grote publiek, (er was 
immers mobilofoon voor bedrijven) 
maar, omdat CB een sociale taak kon 

vervullen en omdat de publieke opinie 
er voor was (dus toch een behoefte? 

red.) hoopte de Engelse PTT dat er 

een brede discussie zou komen en 

dat het discussiestuk daar bij van 
dienst zou zijn. 

Het boekje is een schoolvoorbeeld 

van wat we manipulatie noemen. Zo 
schrijft de Engelse PTT, dat ze ervan 

overtuigd is, dat 27 MC niet geschikt 

is voor CB in Engeland. De band 
wordt namelijk gebruikt voor model- 

besturing en ziekenhuisoproepsyste- 

men. Om die zogenaamde slechte 

keuze nog eens extra te onderstrepen 
halen ze er gelijk maar wat dingen bij 

die emotioneel gevoelig liggen. Wat 
schrijven ze: ‘Bovendien, andere 
diensten buiten de band zoals, om- 

roep, noodkanalen, alarmsystemen 

voor bejaarden en vliegtuiglandings- 

systemen kunnen worden beïnvloed 

door bepaalde 27 MC uitzendingen’. 
Zo gaat het nog even door, en ze 

besluiten met: ‘we concluderen, dat 

de enige bruikbare frequentieband de 
nieuwe mobile radio band is rond de 
900 MHz’. Om eventuele protesten de 

wind uit de zeilen te nemen schrijven 
ze ook nog: ‘Wat de kosten betreft, 

leert de Amerikaanse ervaring ons, 
dat 900 MHz apparatuur waarschijn- 
lijk slechts 20% duurder zal zijn dan 

200 MHz apparatuur .. …’? 

STROOM VAN BRIEVEN 
Op het Green Paper kon iedereen die 

kommentaar had reageren. Welnu, 
dat heeft men bij de PTT geweten. 

De industrie hield zich uiteraard 
doodstil, hoewel er bij sommige 

(PYE, Engelse philips) wat aarze- 
lingen waren. Maar de CB'ers rea- 

geerden massaal. Meer dan 30.000 

brieven werden ontvangen, waarbij 

nagenoeg iedereen pleitte voor CB 

(Open Channel) op de 27 MHz band. 



BESLISSING 
Ondertussen bleven de demonstraties 

doorgaan. De politiek raakte steeds 

meer geïnteresseerd. Het ging uitein- 
delijk om 2 à 3 miljoen stemmen (her- 

kent u het beeld?). Uiteindelijk werd 

na urenlange discussies in het parle- 

ment besloten, dat er CB moest ko- 
men op 27 MHz met 40 kanalen en 2 

watt én op de 900 MHz band. De 
PTT moest verder voor de technische 
uitwerking zorgdragen. Het nieuws 
werd bekendgemaakt door de BBC, 

de officiële staatsomroep. De CB'ers 
juichten: 27 MC vrij. Maar ze juichten 

te vroeg... 

AFWIJKENDE EISEN 
De Brema had natuurlijk niet stil geze- 
ten, er was flink gelobbyd bij de PTT. 
Uiteraard was de PTT zelf ook niet 

gelukkig met die politieke beslissing. 
Bij het bekend maken van de techni- 
sche eisen in april speelde de Engelse 

PTT z'n laatste troefkaart uit. 
Die troefkaart bestond namelijk uit 
het vaststellen van volkomen verschil 

lende eisen aan de apparatuur ten 
opzichte van de rest van de wereld. 

Dwars tegen alle internationale en 
Europese CEPT afspraken in, stelde 
de Engelse PTT vast, dat de 40 kana- 

len op de 27 MC band zouden lopen 

van 27,60125 MHz (kan.1) tot 
27,99125 MHz (kan.40). Zoals u weet 
liggen de standaard 40 kanalen tus- 

sen 26,995 en 27,405 MHz. Om de 

zaak lekker gecompliceerd te maken, 
zijn alle kanalen opvolgend en wor- 

den er geen kanalen overgeslagen 

(die zijn bij ons bijvoorbeeld bedoeld 
voor modelbesturing). Dat maakt het 

bijvoorbeeld onmogelijk om standaard 
40 kanaals bakken door middel van 

een tamelijk eenvoudige ingreep naar 

het Engelse gebied. te schuiven. 

Als extra addertje onder het gras stel- 
de men ook nog eens vast, dat het 

vermogen in het nevenkanaal niet 

meer dan 4 microwatt mag bedragen. 

Dat is een factor 2,5 strenger dan on- 
ze MARC norm, die van de CEPT re- 

commendatie is afgeleid. Die uiterma- 

te strenge eis houdt zondermeer in, 

dat het vrijwel onmogelijk is, gewone 

40 kanaalsapparatuur om te bouwen 
naar de Engelse norm. We kunnen 

ons niet onttrekken aan de indruk, 

dat dit nu net de bedoeling was ... 

leve de Britse industrie! 
De eisen voor 900 MHz heeft men 

nog niet definitief bekend gemaakt. 
In de technische eisen voor 27 MHz 

wordt echter al gesproken over 934 
MHz, terwijl alle andere PTT's praten 

over het stuk 928-930 MHz waarin 80 
of 100 kanalen zullen passen (zie ook 

al de beslissing van staatssecretaris 
Smit-Kroes die spreekt van minstens 

80 kanalen). 

WOEDEND 
Natuurlijk zijn de Engelse CB'ers 

woedend. Uiteraard werd de PTT re- 
kenschap gevraagd waarom ze juist 

die beslissing, die tegen alle Europese 

afspraken ingaat, genomen had. De 
reactie was nogal zwak: Ach, we 

vermijden zo in ieder geval een con- 

flict met de radio model bestuurders en 
voorkomen storingen door harmoni- 

schen in de band 102-112 MHz waar 

frequenties worden gebruikt voor 

vliegtuigen. 
Over dat laatste argument is alleen 

maar hartelijk gelachen. De PTT stelt 

namelijk zelf de eis, dat het vermo- 

gen van harmonischen in die band 
niet meer mag zijn dan 0,000000050 

watt!!! 
Onze zegsman van het National Com- 

mittee for the Legalisation of Citizen 

Band Radio zei ons, dat het laatste 

woord over deze hele zaak nog niet 

gezegd is. Allerlei groepen proberen 
op dit moment voldoende bewijzen in 

handen te krijgen over het feit dat de 

Britse PTT aan de leiband schijnt te 
lopen van de Engelse electronische in- 
dustrie. Omdat er binnen de PTT 27 
MC'ers zijn, is al aardig wat materiaal 

verzameld. Bovendien, zo zei hij, is 

wel duidelijk wat er gaat gebeuren: 
ledereen blijft illegaal! Dat betekent 
dat er een complete puinhoop zal 

ontstaan en dat is niemands bedoe- 

ling. We hadden veel liever legaal 
willen werken, maar dan met 40 ka- 
nalen AM of desnoods het Europese 
systeem. Met deze rare regeling wor- 

den onze Engelse bakken veel duur- 
der dan gewone bakken, waardoor er 

maar weinig mensen aan zullen be- 
ginnen. Daarmee heeft de PTT pre- 

cies het tegendeel bereikt van wat ze 
willen: niemand koopt een in Enge- 

land gemaakte bak, maar een in het 

buitenland gemaakt illegaal 

apparaat... 



Bouw het zelf 
Uit het dagboek van een aankomend knutselaar. 

Het was alweer zaterdag en 

Arie liep wat te ijsberen om de 

tijd te doden tot Alfred hem 

kwam halen. Het examen- 

feestje van gisteravond was 

wel wat uit de hand gelopen 

en z'n hoofd bonkte nog na 

van de harde muziek. Of... 

was het misschien de drank? 

Plotseling ging de bel en Arie 

schrok wakker uit z'n over- 
peinzingen. 

Toen Arie opendeed stond Al- 

fred vol verbazing naar hem te 

kijken. ‘Nou, hier snap ik niks 

Ra 

DE aen 

‘Kom dan eerst maar beneden 

koffie drinken, dan roep ik 
Oom wel.’ 

Na de koffie was Arie inder- 

daad wat opgeknapt en begon 

Oom Tokkel met z’n verhaal. 

‘Is alles goed gegaan met die 

kristal-ontvanger, jongens?’ 

‘Dat wel, Oom Tokkel’, zei Al- 

fred. ‘Ik ben er trots op dat hij 

het zo goed doet, alleen als ik 

met de spoel rommel, hoor ik 

allerlei vreemde fluitjes. En 

ook hoor ik weleens een vrou- 

wenstem allerlei getallen 

P_i 

AR 

Eer 
MART en 

van Arie, kan jij met je ogen in... ik geloof dat het Duits 
open slapen? Ik sta al vijf mi- 

nuten voor het raam. Je kijkt 

naar buiten, maar je ziet me 

niet, slaap je soms nog?’ 'Sor- 

ry, Alfred, ik heb een feestje 

gehad en ik kan niet zeggen 

dat ik nu okselfris ben.’ ‘Nou, 

laten we dan maar gauw naar 

Oom Tokkel gaan, misschien 
word je onderweg dan wel 

wakker.” 

De jongens gingen op weg en 

kwamen wat later dan anders 

in de Marconistraat. 

‘Ha, die jongens,’ riep tante 

Tokkel toen ze opendeed. 

‘Veel zin om weer te gaan 

knutselen?’ ‘Dat wel, tante 

Tokkel, maar Arie slaapt nog 

32 wat’ zei Alfred opgewekt. 

is, roepen.’ ‘Dat kan wel Al- 

fred, die fluitjes zijn morsesig- 

nalen, waarschijnlijk van sche- 
pen.” ‘Morsesignalen, wat zijn 

dat nu weer, Oom Tokkel’, 

riep Arie geeuwend. ‘Dat kan 

ik in het kort wel even vertel- 

len. Om informatie uit te wis- 

selen praten mensen met el- 
kaar. Het praten bestaat uit 

een aantal klanken. Spreken 

we die klanken in een bepaald 

patroon uit, dan vormen die 

klanken tezamen een woord. 

Bijvoorbeeld als ik zeg ‘Raam’, 

dan stoot ik drie verschillende 

klanken uit: ‘rrr- aaa- en 

mmm’. Het overbrengen van 

deze klanken, anders dan via 
de lucht, bijvoorbeeld door 

een leiding, gaf vroeger grote 

problemen. In de loop van de 

achttiende eeuw was er een 

slimme heer, ik geloof dat hij 

Samuel Morse heette, die daar 

iets op verzonnen heeft. Hij 

dacht ‘als we nu maar één 
klank of impuls nemen, (dus 

steeds dezelfde) en laten die in 

een bepaald ritme kort en lang 

klinken, en geven elk ritme 

een letter als code, dan kun- 

nen we óók communiceren.’ 

Het geven van een waarde of 

letter aan een bepaald ritme 

heet coderen, en omdat het 

door de Heer Morse is verzon- 

nen heet het nu dus de 

‘Morse-code’. Die toontjes die 
je hoort, hebben allemaal een 

bepaald ritme. Bijvoorbeeld 

piep-piep-piep, dan is dit de 

letter 'S’. En de letter 'O' is 

pie ...p-pie...p-pie... 

p. Het S.O.S.-sein is dan drie 

maal korte piep, drie maal lan- 

ge piep en drie maal korte 
piep.’ Waarom doet U die 

piepjes nu veel langer, Oom 
Tokkel? vroeg Alfred. ‘Dat zit 

zo, jongens, Morse had be- 

dacht dat elke code niet te 

lang moest zijn, en wil je alle 
letters, cijfers en leestekens 
een aparte code geven, dan 

moet je een slimme manier be- 
denken om de codes niet te 

verwarren. Het gemakkelijkst 
zou zijn a is één piep, b is 

twee piepen enz. Dat systeem 

heeft enkele grote nadelen. 

Ten eerste, bij de Z heb je al 

26 piepjes nodig en ten twee- 

de, als je de tel kwijtraakt, 

klopt er geen piep meer van. 

Door nu een systeem te ge- 

bruiken van korte en lange 

piepjes, kan je met een combi- 

natie van 6 korte- en lange 

piepjes 64 letters, cijfers en 

andere tekens maken. Zo'n 

kort piepje noemen we een 

punt. 

Dat herkennen van al die pun- 

ten en strepen is iets wat je je- 

zelf goed kunt leren, maar het 

kost wel enige oefening. Ove- 
rigens het overseinen van de 

morse-code kan ook met 

licht. Een korte lichtflits is een 
punt en een lange is een 

streep.’ ‘Zeg, Oom Tokkel, 

hoe komt het dat dat systeem 

nog steeds wordt gebruikt?’ 

vroeg Alfred. ‘Dat is gemakke- 

lijk te verklaren, Alfred. Het 

menselijk oor is veel gevoeliger 

voor piepjes dan voor uitge- 

sproken klanken. Het verzen- 

Morse alfabet 

Punt (.) ve. 
Komma (,) ee 
Dubbele punt (:) ---.…. 
Vraagteken (?) _..--.…. 
Breukstreep (/) -—..-. 
Haakje openen (_ _-—.--. 
Haakje sluiten } 
Scheiteken (=) 
Koppelteken (-) 
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Noodsignaal 

den van de morse-code kan 

dan ook over hele grote af- 

standen. Want een heel zwak 

signaal is vaak nog goed te 

horen, omdat het oor de piep- 

jes uit de ruis onderscheidt.” 

‘Vanmorgen had ik dus een 

disco-code in plaats van een 

morse-code in m'n kop,’ zei 

Arie, ‘ik hoorde korte- en lan- 

ge bonken.’ Alfred keek Oom 

Tokkel eens aan en beide haal- 

den hun schouders maar eens 

op, en lachten een beetje. 

‘Maar om terug te komen op 

jouw opmerkingen over de 

kristal-ontvanger, Alfred, ik 

denk dat de spoel wat te wei- 

nig windingen heeft. Zoals je 

van de vorige keer weet, be- 
paalt de waarde van de spoel 

en de condensator de 
resonantie-frequentie. Geef je 

de spoel minder windingen, 

dan wordt de resonantie-fre- 

quentie hoger. De hogere fre- 

quentie die je dan bereikt, 

heet de scheepvaartband. 

Daar kun je allerlei interressan- 

te dingen op horen. Vaak in 

morse, maar ook wel eens in 

gesproken tekst. 

Kijk maar eens in Break-Break 

(de rubriek ‘luisteren met 
Frits’). Maar ik stop nu met 

deze materie, want ik had be- 

loofd met jullie een versterker- 

tje te gaan bouwen. Hier is 

dan het nieuwe frutsel.’ Ter- 

wijl Oom Tokkel dit zei pakte 

hij een stukje print, ter grootte 

van een luciferdoosje op. Op 
het printje zat een rechthoekig 

zwart blokje en een stuk of 

vier andere onderdelen, die de 

beide knutselaars direct als 

weerstanden en condensato- 

ren herkenden. ‘Dit versterker- 

tje produceert genoeg vermo- 

gen om een luidspreker te la- 

ten rommelen. Als we de kris- 

tal-ontvanger erop aan sluiten 

Aanhalingstekens (**) _.-..-. 
Apostrophe (”) 
Beginteken el 

Sluitteken (+) nn. 
Wachtteken NS 

Vergissingsteken 
Einde van uitzending ...-.- 
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kan je overal in de kamer naar 

de radio luisteren zonder oor- 

telefoon. Ook kun je er een 

pick-up op aansluiten. Of elk 

ander willekeurig ding, dat je 

wilt versterken. Ook kun je er 

de herrie-o-foon op aansluiten. 

Het geluid wordt dan nog veel 

harder. Kijk hier heb ik het 

schema voor jullie getekend. 

(Fig. 1) 
Het hart van de versterker is 

dat gestippelde vierkant in het 

midden. Op het printje is dat 

het rechthoekige zwarte blok- 

je. In dat blokje zitten onge- 

veer 25 onderdelen.’ ‘Hoe kan 

dat’, vroeg Arie. ‘Of is het net 

als bij de vriesdroge boeren- 

kool, een panvol in een blik- 

kie.’ ‘Nou niet hetzelfde, Arie, 

maar wel zoiets. Dat blokje 

heet een |.C. oftewel in steen- 

kool-engels INTERGRATED 

CIRCUIT. Kijk, op het volgen- 

de tekeningetje zie je hoe zo’n 

ding er van binnen uitziet. 

(Fig. 2) 

N<XSSC 

oon WN 

Het bestaat uit een plaatje van 

keramisch materiaal (A) met 

hierop alle onderdelen ge- 

dampt, de aansluitpoten (B) 
en een plastic- of een kerami- 

sche behuizing (C). Als je het 

plaatje onder een loep legt, 
dan zie je een soort wonderlij- 
ke stad met huizen en straten. 

(Fig. 4). Dit vormt samen de 
transistors, weerstanden en 

condensatoren. In ons geval 

hebben we het over een LM 

380. Eigenlijk is het maar een 
betrekkelijk simpel dingetje. 
In totaal zitten er maar 23 on- 

derdelen in. In sommige ande- 

re i.c.’s zitten meer dan 16.000 

onderdelen’. ‘Tjonge, jonge,’ 

riep Alfred, ‘stel je voor dat je 

die allemaal op een print 

SCHEMA & WATT VERSTERKER 
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moest monteren. Dat is een 

knap stukje werk zeg.’ ‘Jaze- 

ker, Alfred, maar gelukkig 

staat de techniek in de deze 

tijd niet stil.” 

‘Zeg, Oom Tokkel' zei Arie 

wat bedeesd, ‘hoeveel onder- 
delen passen er eigenlijk in 
zo’n i.c.?’ 'Dat is een slimme 

vraag, Arie. De hoeveelheid 

onderdelen wordt door een 
aantal dingen bepaald. Het be- 

langrijkste is wel de warmte- 

afvoer. Alle onderdelen, en 
vooral de transistors, ontwik- 

kelen een beetje warmte. Op 

zich niet zo erg, maar hoe 

meer onderdelen, hoe meer 

warmte en bij ongeveer 130 

graden houden de meeste on- 
derdelen het wel voor gezien. 

1oouF | 25V. 
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Men streeft er dan ook naar, 

de temperatuur ver onder de 

50 graden te houden. Plaats je 

de onderdelen die warmte ont- 

wikkelen dicht op elkaar, dan 

krijg je een soort 

lawine-effect.’ ‘Een lawine- 

effect, wat heeft dat nu met 

een i.c. te maken’ zei Arie, nu 

toch wel helemaal wakker. 
‘Kijk een lawine begint ook al- 

tijd klein. Er valt wat sneeuw 

van een kei. De sneeuw valt op 

andere sneeuw en blijft plak- 

ken. Daardoor wordt alles 

zwaarder en gaat verschuiven. 

Hetzelfde gebeurt als je niet 

oppast in een |.C. De eerste 

transistor wordt warm, geeft 

het door aan de tweede. Die 
was ook al wat warm, maar 

wordt nu nog warmer. Deze 

geeft het op z'n beurt weer door 

aan de derde, enzovoort. Tot- 

dat de temperatuur veel te 

hoog wordt en het i.c. kapot 

gaat. De onderdelen verder uit 
elkaar zetten, zodat ze elkaar 

niet kunnen opwarmen is de re- 

medie. Dat betekent dat je niet 

zomaar onbeperkt het aantal 

onderdelen in één i.c. kunt ver- 

groten. Een andere beperking 
van het aantal onderdelen in 

een i.c. is de precisie waarmee 

we die kleine microscopische 
eilandjes en straatjes op een 

plaatje keramisch materiaal 

kunnen dampen. Wordt de 

techniek steeds verfijnder, dan 
wordt het aantal onderdelen 

ook steeds groter. Maar terug 
naar ons i.c. 

In de LM 380 zitten alle onder- 

delen voor een 2 Watt ver- 

sterker. In feite zijn er nog 

maar twee onderdelen extra 

nodig om een versterker te 

vormen. Namelijk de luidspre- 

ker en de Elco, die hiermee in 

serie zit van 500 uF. Als we op 

de juiste punten voeding aan- 

sluiten, werkt onze versterker 

al. Kijk ik teken de versterker 

nog even in zijn eenvoudigste 

vorm. (Fig. 5) 

> 
INGANG. 

De voedingspanning mag elke 

waarde tussen de 8 en 22 Volt 

hebben. Doen we het met bat- 

terijen dan is 9 Volt een mooie 

waarde (twee platte batterijen 

van 4,5 Volt in serie). Wil je 

de zelf gebouwde voeding ge- 

bruiken, dan kan dat ook. Er 
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LM 380. 
BOVEN AANZICHT. 

is wel iets waar we op moeten 

letten. De spanningswaarde 

van de 500 uF-condensator 

moet groter zijn, dan twee- 

maal de aangelegde voeding- 

spanning.” Waarom is dat 

Oom Tokkel’ vroeg Alfred. 'De 
condensator laadt zich via de 

luidspreker. Aangezien ons 

signaal een wisselspanning is, 

komen er signalen op de uit- 

gang van de versterker die ten 

opzichte van de voedingspan- 

ning zowel positief als negatief 

kunnen zijn. De amplitude van 
deze wisselspanning kan ech- 

ter nooit boven de waarde van 

de voedingspanning uitkomen. 

VOEDING BV... 22V. 
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Maar een negatieve amplitude 

van bijv. 12 Volt en de eigenlij- 

ke voedingspanning van 12 

Volt in serie zorgen ervoor dat 

er wel 24 Volt over de conden- 

sator staat. Vandaar de waar- 

de minstens tweemaal de voe- 

dingspanning. De condensator 

van 470 nF op pootje 1 van 

van i.c. is een soort terugkop- 

peling. Deze houdt de verster- 

king en een beetje de frequentie 

van de door te laten wis- 

selspanning in de hand. Hoe 
het precies werkt zou iets te 

ver gaan om dat te vertellen. 

Pennetje 2 van het i.c. is de 

ingang. De weerstand R1 en 

de potmeter R2 vormen samen 

de volumeregeling. Voor onze 

kristalontvanger moet R1 tien 

Kohm en R2 vijfentwintig 

Kohm zijn. Met de waarde van 

de R1 kun je experimenteren. 

De tweede potmeter (10 
Kohm) met de 47 nF-conden- 

sator zorgen er samen voor 

dat de hoge tonen wat wor- 

den getemperd. Het menselijk 

oor is namelijk gevoeliger voor 

hogere tonen, dan voor lage- 

re. Een toon van 1000 Hertz 

horen we veel beter dan een 

van 100 Hertz. De potmeter en 

de condensator zorgen er nu 

voor dat de versterking van de 
hoge tonen wat minder wordt 

dan die voor de lagere. Welke 

tonen we beïnvloeden, wordt 

bepaald door de stand van de 

potmeter. Bij het aansluiten 

van dit versterkertje moet er 

wel op worden gelet dat de in- 

gang heel erg gevoelig is’. 
‘Hoe bedoelt U dat?’ vroeg Al- 

fred. De beide jongens hadden 

al een poosje niet veel gezegd, 

maar Oom Tokkel had alles 
ook wel duidelijk verteld. ‘Kijk, 

Alfred, om ons heen staan al- 

lerlei electrische apparaten, die 

storingsvelden veroorzaken. 

Deze storingen kunnen ge- 

makkelijk de ingang van ons 

versterkertje bereiken. Deze 

storing wordt door de verster- 

ker versterkt en klinkt dat als 

gebrom uit de luidspreker. 

Weet je wat, Arie, hou jij je 
vinger maar eens tegen het in- 

gangspootje van het i.c.” Arie 

friemelde zijn vinger tegen het 

i.c. en een hard gebrom kwam 

uit de luidspreker. ‘Zie je nu 

hoe gevoelig ons versterkertje 

is? Om te voorkomen dat ons 

versterkertje deze storingen 

oppikt, moet de ingang met 

afgeschermd draad worden 

aangesloten. Kijk, ik teken het 

even. (Fig. 6) 
De afscherming zorgt ervoor 

dat de electrische storingen 
niet ons versterkertje binnen 

kunnen komen.’ ‘Tjonge, jon- 

voor uw advertenties 

in het november- 

nummer van Break Break 

is vrijdag 31 oktober 

CAESCHERMING !). 

AFGESCHERMDE KABEL. 

ge wat is het toch elke keer 

weer opletten met die electro- 

nica grappen, hé, Oom Tok- 

kel.” ‘Ja, Arie, met vallen en 

opstaan moet je een hoop le- 

ren. Maar ik heb het vroeger 

zelf ook altijd moeilijk gehad, 

net als jullie. Kom we gaan 

maar eens knutselen. Hier zijn 

de onderdelen. Bak ze maar in 

elkaar.” De jongens gingen aan 

de slag, en na een half uurtje 

lagen er twee versterkers op 

de werkbank. Oom Tokkel 

pakte de (eerder beschreven) 
voeding van de werkbank, en 

stelde hem in op 12 Volt. De 
versterker werd aangesloten 

met de kristal-ontvanger er- 

voor. Ja, hoor de muziek van 

Hilversum III kwam keihard uit 

de luidspreker. Arie draaide 

aan de potmeter R2. Ook dat 

werkte, het geluid werd zach- 

ter. De spanning werd afgezet 

en de tweede versterker werd 

aangesloten. Gelukkig voor Al- 

fred werkte deze ook. “Zo, dat 
lijkt me een goed einde voor 

vandaag, jongens. Wat dach- 

ten jullie, zullen we naar bene- 

den gaan en iets drinken?’ 

Arie en Alfred vonden dat een 

goed idee en onze vrienden 

gingen naar beneden, weer 

een beetje kennis en een ver- 

sterker rijker. 

Tot de Volgende Keer en veel 

succes. 
OOM TOKKEL 
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PING-PONG 

Een jaar of 10 geleden kwamen de 

eerste TV spelletjes op de markt. Zij 
waren heel ingewikkeldsopgebouwd 

en daarom zeer prijzig. Je sloot het 

toestelletje aan in plaats van de an- 
tenne, en op het scherm van de TV 
verscheen een witte lijn in een zwart 

veld. Twee vertikale lijntjes, links en 
rechts, stelden de batjes voor. Je kon 

die lijntjes naar boven en beneden 
verschuiven door middel van een 

schuifje op twee losse kastjes, voor 
iedere speler één. Als bal fungeerde 
een wit vlakje, dat heen en weer ge- 

kaatst werd tussen de batjes. Door 
de vertikale lijntjes te verschuiven kon 

je de bal terugkaatsen naar de andere 
speler net zoals bij echt ping- 
pong. Een wat duurdere versie gaf 
geluid bij het raken van de bal en liet 
ook nog de puntentelling zien. 

VERVELEND 

Er zijn tienduizenden van die ping- 
pong spelletjes verkocht. Een van de 
grote nadelen van zo'n eenvoudig 
spelletje is dat het vrij snel gaat ver- 
velen. 

36 De fabrikanten zochten naar nieuwe 

mogelijkheden. Al spoedig kwamen 

nieuwe spelletjes op de markt, al of 
niet met geluid. Met een enkel appa- 

raat konden verschillende spelletjes 
worden gedaan: tennis, dubbeltennis, 

squash, etc., en dan nog in verschil- 

lende moeilijkheidsgraden. Hoewel 
deze 2de generatie spelen heel wat 
meer mogelijkheden bood, betrof het 
bij de meeste spelletjes toch betrek- 
kelijk eenvoudige balspelen en ook 
die gingen na verloop van tijd verve- 
len. 

3DE GENERATIE 

Toch bleef er een groeiende interes- 
se, maar voornamelijk in de meer ge- 
compliceerde spelletjes. U kent in au- 
tomatenhallen wel de enorme machi- 
nes met spelen als ‘duikboot schie- 
ten, ruimte-indringers, autoracen’, 

$ foto: Jaap Zwart 

enz. De interesse in dat soort spelen 

was zo hoog, dat diverse fabrikanten 

besloten die spelen ook in de huiska- 
mer mogelijk te maken. Dat kon dank 
zij het fenomeen waar de laatste ja- 
ren zoveel over wordt gesproken: de 

chip. Een chip is een zeer complexe 
electronische schakeling, die zo ver is 
geminiaturiseerd, dat hij bestaat uit 
een plaatje silicium van 2 x 2 mm. De 
chip die toegepast wordt in deze mo- 

derne TV spelen is de microproces- 
sor. Een microprocessor is eigenlijk 

een heel speciale electronische scha- 

keling, die allerlei taken kan uitvoe- 

ren. Je moet hem alleen eerst vertel- 
len welke taken hij moet uitvoeren. In 

het geval van de TV spelletjes is dat 
dan het beeld op het scherm zetten, 
de puntentelling bijhouden enz... Dat 
‘vertellen’ wat de microprocessor 
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moet doen noemen we het program- 

ma. Dat programma is vastgelegd in 

een andere electronische schakeling, 

een ROM. Het principe is dus een- 
voudig: We hebben een basiseenheid 

met een microprocessor, en in een 
ROM is vastgelegd welk spelletje de 
microprocessor moet uitvoeren. 
Stoppen we dus een andere ROM in 

de basiseenheid, dan kunnen we 

steeds andere spelletjes spelen. Om- 

dat die microprocessor zo veelzijdig 
is, kunnen we erg complexe spelletjes 
maken. Beeld in kleur, geluid, pun- 
tentelling op het scherm en zelfs 
spelletjes waarbij u tegen de micro- 

processor moet spelen. 
Er zijn inmiddels heel wat fabrikanten 

die deze 3de generatie TV spelen op 
de markt hebben gebracht, waaron- 
der Philips en ATARI. Het onderwerp 

… im 

van deze test is echter de Radofin, 

een systeem dat niet alleen tegen een 

zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar 

is, maar waarvoor ook een enorm 
aantal verschillende spelen verkrijg- 

baar is. 

HET RADOFIN PROGRAMMABLE 

VIDEO SYSTEEM 
Het spel bestaat uit een lichtgrijze 
controle eenheid, afmetingen 31 x 19 

X 7 cm. Op de voorzijde bevinden 
zich een aantal toetsen, nl.een on-off 

(aan-uit) schuifschakelaar, een reset-, 

een select- en een starttoets. Op de 
functie van die toetsen komen we 

straks terug. 

In de bovenkant van de centrale een- 

heid bevindt zich een sleuf. Onderin 

de sleuf bevindt zich een printcon- 

nector. In de sleuf kunnen de 

programma-cassette’s gedrukt wor- 

den. Zo'n cassette bevat het ROM 
geheugen, met daarin het desbetref- 

fende spelletjes-programma. Zo'n 
cassette bevat meestal één type spel, 

maar soms wel in 20 verschillende 

moeilijkheidsgraden. Een spelletjes- 

cassette is 9,5 x 11 x 2,5 cm groot, 
zodat hij niet al te veel plaats inneemt 

bij het opbergen. Uit de centrale een- 

heid komen ook twee krulsnoeren. 
De snoeren zijn 50 cm lang maar je 

kunt ze uittrekken tot ca 85 cm. Het 
snoer is erg dik. Dat is prettig voor 

de stevigheid, maar de beide spelers 

zijn wel gedwongen vlak bij de cen- 

trale eenheid te zitten, want het uit- 

trekken gaat zo zwaar, dat je al gauw 

het hele spel van tafel trekt. 
Aan elk snoer zit een spelerskastje. 

De kastjes zijn 16 x 6,5 x 3cm en we- 
gen ca 120 gram, waardoor ze prettig 
in de hand liggen. Boven op het kast- 

je bevindt zich een stuurknuppeltje. 

We noemen dat een joystick, en hier- 

mee kunnen we auto’s, vliegtuigen 

en tanks in alle richtingen over het 

scherm laten bewegen. Op het spe- 

lerskastje bevinden zich ook nog 14 
druktoetsen. Ze zijn niet allemaal no- 

dig bij elk spelletje en daarom zijn de 
twee meest gebruikte rood gekleurd. 
Nu hebben de druktoetsen bij de di- 

verse spelletjes steeds een andere 

functie. Daarom wordt er bij de ver- 
schillende spelletjes een plaatje mee- 

geleverd.Dat plaatje kan in het spe- 

lerskastje gelegd worden, waarbij de 

openingen van het plaatje om de 
druktoetsen vallen. Op dit plaatje zijn 

dan symbolen of cijfers gedrukt, die 
aangeven welke functie een toets 

heeft bij het desbetreffende spelletje. 

AANSLUITEN 
Het Radofin video systeem werkt op 

220 volt, dus geen probleem met bat- 

terijen, maar helaas ook geen gebruik 

op accu in boot of caravan zonder 

220 volt. Uit de centrale eenheid 
komt een snoer, dat aangesloten kan 

worden op de antenne-ingang van de 

TV. Het snoer is 2 meter lang, dus 
hoeft het TV spel niet vlak bij de tele- 
visie te staan. Zeer attent is, dat bij 
het spel een antenne-schakelaar 
wordt geleverd. U steekt er aan de 

ene kant de plug van het centrale an- 
tennesysteem of antenne in en aan 
de andere kant de kabel van het TV 

spel. Uit de omschakelaar komt dan 

een kabel met een plug, die u weer in 

uw TV-toestel kunt steken. Met de 
schakelaar op het omschakelkastje 
kunt u dan of de normale antenne, of 
het TV spel met uw toestel verbinden. 
Op zich slim, maar we vinden het 37 
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jammer dat het kabeltje aan het om- 

schakelkastje zo kort is. Door de ge- 

ringe lengte van 25 cm moet het 

kastje toch nog achter de TV een 
plaatsje vinden, en dat is erg onhan- 

dig, als de TV is ingebouwd in bij- 

voorbeeld een wandmeubel. We ra- 

den u in dit geval aan een antenne- 
verlengsnoer aan te schaffen. Alle 

pluggen zijn uitgevoerd volgens het 
nieuwe IEC systeem (75 ohm). Geen 
enkel probleem bij kleuren- of moder- 
ne zwart-wit televisie’s. Die zijn alle- 
maal met zo’n soort plug uitgerust. 

Als u echter een wat oudere TV heeft 

met een 300 Ohm ingang (2 penne- 
tjes), dan kunt het TV spel niet 
zonder meer aansluiten. In dat geval 
dient u bij de radio- en TV handelaar 

een toesteltransformator aan te 

schaffen, die de 75 Ohm van het TV 

spel omzet naar de 300 Ohm ingang 

van uw TV. De toesteltransformato- 
ren kosten ca f 15,-. Als u het spel 

op de netspanning en de TV heeft 
aangesloten, dient de TV te worden 

afgestemd. Gelukkig hoeft dat maar 
1 keer te gebeuren. Plaats de bijgele- 
verde spelletjes cassette in de centra- 
le eenheid, zet de on-off schakelaar 
op on en druk een keer op de reset- 

toets. Het TV spel geeft zijn signaal 
af op kanaal 2. Als u een TV heeft 

met keuzetoetsen, is het erg handig 
een toets vast te reserveren voor het 

spel. Het afstemmen dient zeer zorg- 
vuldig te gebeuren. Meestal gaat het 
afstemmen van een TV met een 
wieltje. Bij dat wieltje zit een schake- 
laartje, dat in dit geval op band 1 

moet staan. Draai vervolgens net zo 

lang aan het wieltje, totdat u een dui- 

delijk beeld heeft in kleur, zonder hin- 

derlijke schaduwen. Trekt u zich niets 

aan van het geluid bij het zuiver af- 

stemmen op beeld. Als het beeld zui- 

ver en goed van kleur is (waarschijn- 

lijk zult u de helderheid en kleurverza- 
diging van uw TV wat moeten wijzi- 

gen), moet het geluid goed gesteld 
worden. In 9 van de 10 gevallen zult 

u namelijk een brom horen. Om die 
brom weg te halen zit er aan de on- 
derkant van de centrale eenheid een 

klein regelaartje. Met behulp van een 

schroevendraaiertje kunt u het rege- 

laartje zodanig verstellen, dat het ge- 
luid zo zuiver mogelijk klinkt. 

OORDEEL 

Voordat we beginnen aan de beoor- 
deling van de spelletjes, eerst maar 

eens wat positieve en negatieve pun- 
ten over de constructie, beeld en ge- 
luid. 

De centrale eenheid is niet al te groot 

en staat stevig op tafel. De speler- 

kastjes liggen makkelijk in de hand of 
stevig op tafel. De joystick beweegt 

lekker soepel en het indrukken van de 
toetsen gaat met een klein klikje, zo- 

dat men goed kan voelen of er hard 
genoeg gedrukt is. De snoeren aan 

de spelerskastjes zijn naar onze me- 
ning wat te kort en te dik. Ook het 
snoertje van het antenne- 

-Oomschakelkastje had van ons best 

een meter langer mogen zijn, dat zou 

heel wat ergernis voorkomen. 

De spelletjes-cassettes zijn heel ge- 
makkelijk te verwisselen, ook door 

kinderen. Ze zijn stevig geconstru- 
eerd. Het instellen van het beeld von- 

den we nogal lastig, al hoeft dat 

maar 1 keer te gebeuren. Het beeld is 

redelijk scherp, maar we kregen het 

foto: Jaap Zwart 

niet helemaal schaduwvrij. 

Daarnaast was bij kleurweergave een 

moiré-patroon (heel fijne lijntjes die 

over het scherm lopen) te zien. Bij de 
ene kleur is dit meer hinderlijk dan bij 

de andere, maar op de lange duur 
was het patroon toch storend. 

Bij zwart-wit traden er geen proble- 
men op. 
Het geluid beviel ons niet erg. Er 

was, ondanks een zo zorgvuldig mo- 
gelijke afstelling, altijd een lichte 

brom te horen. Daarnaast moest de 

geluidsregelaar nogal eens bijgesteld 

worden, zeker wanneer de tempera- 

tuur in de kamer veranderde. 

DE SPELLETJES 

Een TV spel valt of staat met de kwa- 
liteit van de spelletjes. Sommige 

systemen hebben heel fraaie, driedi- 

mensionele beelden, maar de spelle- 
tjes zijn erg simpel en gaan gauw ver- 

velen. Van andere is het beeld mis- 

schien wat minder mooi, maar de 

spelletjes blijven boeien. Aangezien u 
in de winkel vaak niet kan zien wat 

een spelletje precies inhoudt, hebben 

wij van de meest gangbare voor dit 
Radofin systeem, een korte beschrij- 
ving gemaakt. 

De meeste cassettes bevatten één of 
twee spelletjes in allerlei moeilijk- 
heidsgraden. Nadat u een cassette in 

de centrale eenheid-heeft gestoken, 
druk u op reset. Op het scherm ver- 

schijnt dan het eerste spel. Om door 

te schakelen naar een volgend spel 
drukt u op de select toets. Zichtbaar 
worden dan een 2,3,4, enz., al naar 

gelang er moeilijkheidsgraden of spe- 
len in de cassette zitten. Om te spelen 

drukt u op de start toets. We hebben 
de spelletjes een oordeel in de vorm 

van sterretjes meegegeven. Spelletjes 
die ons en onze kinderen erg boeiden 
kregen veel sterretjes, spelletjes die 

snel verveelden kregen weinig sterre- 
tjes. 

3001 PRO SPORT 60 

Deze cassette wordt bij het systeem 
zeeer, onderzeeer tagen vliegtuig, en 

onders vvrakketten tegen overvliegen. 
meegeleverd, en u hoeft hem dus 

niet apart te kopen De cassette be 

vat 12 spelen, elk in 5 verschillende 

moeilijkheidsgraden. Met deze casset 

te haeft u dus gelijk 60 spelletjes in 

huus Er zijn spelen voor één en voor 

twee spelers, waaronder tennis, 

hockey, tafeltennis, volleybal, bas 

kettbal, smash etc . Het zijn allemaal 

balspelen, waarvan we basketbal de 

aardigste vonden. 

Oordeel" ** 

3006 SHOOTING GALERY 

Deze cassette is een schietspel met 
een groot aantal varianten, zowel 
voor één als voor twee spelers. De 
varianten bestaan uit een beperkt 
aantal schoten, vermeerderd aantal 

deren, ronddraaiende dieren, ujdh: 

nieten, terugkaatsende en door de 

spolgrs bestuurbare kogels. In totaal 

zijn er 32 vananten. Het geluid s zeer 

mdrukwekkend, echte knallen met 

een frame riedel, Het spel was zeer 

gewild bij onze kinderen. 

Oordeel **** 

AIR/SEA ATTACK 
Deze cassette bevat 3 typen 

schietspalletjes, schip tegen onder 

de en varende voorwerpen. In totaal 
zijn er 20 spelvaraties en moelijk 

heidsg: den. Het beeld van de eerste 

12 spelen 18 erg simpel, alhoewel de 
spelletjes tamelijk moeilijk zijn. De 

laatste 8 spelen (onderzee rakketten) 

Zijn qua beeld en speltechniek vrij 
aardig. De geluidsctfecten zijn erg 

goed 
Oordeel: «+» 

3003 BLACK JACK 
Deze cassette bevat het bekende 
kaartspelletjes 21'en in twee versie's 

De versie's zijn gebaseerd op de Las 

Vegas black jack regels. Er kunnen 
twee spelers tegen elkaar of 1 speler 

tegen de computer spelen. Inzetten, 

inzêt verdubbelen etc_1s mogelijk. 
We vonden het beeld slecht De 

kaarten worden voorgesteld door een 

vierkantje met een cijfer, de ‘plaatjes’ 

bevatten geen voorstelling maar een 

letter, (K voor koning, J voor boer 

etc}. 

Het kost nogal wat újd om door te 

krijgen hoe het spelletje werkt en wij 

waren er dan ook niet enthousiast 

over 
Oordeel" 
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Voor veel CB'ers is ‘de 2 meter’ een magisch begrip. 

Daarop werken gelicenseerde zendamateurs die over een hele band beschikken, allerlei experimenten mo- 

gen uitvoeren, de beschikking hebben over repeaters, enz. Veel CB'ers willen graag kennis maken met de 

wereld van de gelicenseerde amateurs. Een goede start is eerst eens te gaan luisteren. Ontvangers die uit- 

steken boven het niveau ‘draagbare radio's met alle kortegolfbereiken, politie- en mobilofoonband voor 249 

gulden’ zijn niet zo dik gezaaid. 

We vonden er toch een, de Cuna SR9, die het hele bereik van de 2 meter band van 144-146 MHz bestrijkt. 

LICENTIES 
Sinds 1929 bestaan er in Nederland 
gelicenseerde zendamateurs. Dat is 
een groep mensen (ca 10.000) die na 
een met goed gevolg door de PTT af- 
genomen examen te hebben afge- 

legd, een amateur zendmachtiging 

krijgen. Dit examen is ingesteld, om- 
dat veel hobbyisten wilden experi- 

menteren met radiozenders en 
-verbindingen. Omdat die experimen- 

ten geen storing mogen veroorzaken, 
stelt de PTT in elk land ter wereld 
waar zendamateurisme is toegestaan, 

dat door middel van een af te leggen 
examen bewezen moet worden dat 

men over voldoende kennis van za- 
ken beschikt om experimenten uit te 

voeren. Zendamateurs over de gehele 

wereld houden zich bezig met voort- 
plantingsverschijnselen van radiogol- 
ven, zender- en ontvangertechniek, 

amateurtelevisie, telex, experimenten 

met ultra hoge frequenties enz. Zeker 
sinds de industrie kant en klare appa- 

ratuur levert voor zendamateurs, zijn 

er onder hen ook velen die zich alleen 

maar bezig houden met communica- 
tie. Er zijn verschillende soorten ama- 
teurlicenties. Deze worden aangeduid 
met letters. De A-machtiging staat 

het werken op alle voor zendama- 

teurs vrijgegeven banden toe, de 

B-machtiging ook, zij het met een 

aantal beperkingen op de kortegolf 
(tot 30 MHz) banden. Voor deze bei- 

de licenties moet behalve het examen 

in techniek en wetskennis, ook een 

examen worden afgelegd in morsesei- 

nen en -opnemen. 
Bij de C-machtiging is dat seinen niet 
nodig, maar men mag dan alleen ge- 

bruik maken van de aan zendama- 

teurs toegewezen banden van 144 

MHz (2 meter) en hoger. 

Tenslotte is er nog de D-machtiging. 
Deze machtiging is ingesteld in 1975, 
door toedoen van de toenmalige 
staatssecretaris van Hulten. In die tijd 
leefde bij de overheid (en vele ande- 
ren) het idee, dat de toenmalige ille- 

gale 27 MC'ers mensen waren, die 
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hetzelfde wilden als de gelicenseer- 
den, maar het examen niet konden 

halen. De D-machtiging was bedoeld 
als opstapje voor de ‘echte’ licentie. 

Na een eenvoudig examen mogen de 
D-licentie houders gebruik maken van 

6 vaste kanalen in de 2 meter ama- 

teurband. Er zijn duizenden 

D-amateurs in Nederland en een 

groot aantal wil of kan helemaal niet 
‘verder’. Dat is een van de redenen 
waarom staatssecretaris Smit-Kroes 

heeft besloten dat de D-machtiging, 
die aanvankelijk maar 2 jaar geldig 
was, nu permanent zal worden. (Men 

hoeft dus niet verder.) Daarnaast zul- 

len de mogelijkheden worden uitge- 

breid, waarbij zelfs sprake is van ge- 

bruik van de hele 2 meter band. Het 

besluit daaromtrent is nog niet defini- 
tief, maar wel staat vast, dat de exa- 

meneisen zullen worden herzien. Te 
verwachten is, dat die eisen, ten op- 

zichte van het niveau van 1975 
zwaarder zullen zijn. 



er ontvanger 
WAT IS ER TE HOREN 

Op de 2 meterband, die een frequen- 
tiebereik bestrijkt van 144-146 MHz, 
mogen dus alle gelicenseerden wer- 

ken. Zij mogen, met uitzondering van 
de D-amateurs, elke frequentie bin- 
nen de band gebruiken. Van uit PTT 

zijde is er dus geen vaste kanaalinde- 
ling. De zendamateurs echter hebben 
in internationaal verband zelf wel een 

bandindeling gemaakt, anders zou 
men te veel last hebben van onderlin- 

ge storing. Het bandplan hebben we 
afgebeeld in fig. 1 (pag. 42). In de 2 
meter band worden verschillende ty- 
pen modulaties gebruikt, nl SSB, FM 

en bijzondere modulaties, zoals telex 
(RTTY) en FAX (beeldoverdracht). 
AM wordt zelden of nooit meer ge- 
bruikt. 
CW (morse seinen) daarentegen wel, 
met name voor DX, meteoorscatter 

experimenten etc. 

Met de Cuna SR9 kunt u alleen FM 
modulatie ontvangen. Gelukkig is dat 
de meest gebruikte modulatie, en 
zelfs de enige modulatiesoort die 

D-amateurs mogen gebruiken. 

Op de 2 meter band bevinden zich 

ook een aantal relaisstations. Dat zijn 

hoog opgestelde zendontvangers, die 

op één frequentie ontvangen en het 
op een tweede frequentie weer uit- 
zenden. Door de grote hoogte van de 

antennes zijn op deze manier grote 

afstanden te overbruggen door mo- 

biele stations. 

Deze relaisstations zijn door heel Ne- 

derland verspreid en veel gebruikt zijn 
bijvoorbeeld PI 3DH (Den Haag), 
PI 3AMR (Geertruidenberg), PI 3 PYR 

(Zeist) en P13 FLE (Lelystad). 
Er is dus voldoende te beleven op de 

2 meter band, met name in het fre- 

quentiegebied tussen 145, 250 en 
145,800. 
Bij gebruik van een voldoende grote 
2 meter antenne kunt u zelfs de ama- 
teursatellieten Oscar 7 en 8, die nog 

steeds hun baantjes om de aarde 

draaien, horen. 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

De Cuna SR 9 is een ontvanger voor 
de 144-146 MHz (2 meter) amateur- 
band en uitsluitend geschikt voor 
ontvangst van FM gemoduleerde sig- 
nalen. Het apparaat beschikt over 

een VFO (variabele frequentie oscilla- 
tor), waarmee op elke frequentie bin- 

nen het ontvangstgebied kan worden 

afgestemd. Daarnaast bestaat de mo- 

gelijkheid, in totaal 11 kristallen te 

plaatsen, waarmee 11 vaste kanalen 
beschikbaar zijn. De afmetingen van 
het apparaat zijn 150 x 50 x 170 mm 

en het gewicht is 1,35 kg. 
Het frontpaneel is als volgt ingedeeld. 
Centraal geplaatst is een 12 standen 
schakelaar, waarbij 11 standen dienen 

voor de keuze van een kristal af- 

gestemd kanaal. In de 12e stand 

wordt het VFO ingeschakeld. De 

schakelknop heeft een brede rand 
van doorschijnend materiaal. In die 

rand is het kanaalnummer en de aan- 
duiding VFO opgenomen. Achter de 

rand is een rechthoekig vakje uit- 
gespaard dat verlicht wordt door een 
lampje. Op die manier wordt in fraaie 
groene cijfertjes zichtbaar welk kanaal 

is ingeschakeld. 

VFO 

Geheel links op het frontpaneel is de 
VFO afstemknop gemonteerd. Het is 
een dubbele knop. De achterste ring 
dient voor snel verstemmen, het 

voorste deel is uitgerust met een 6:1 
vertraging, waardoor fijn afgestemd 
kan worden. Tussen de centrale 

schakelaar en de afstemknop bevindt 
zich een rechthoekig vakje, dat alleen 

verlicht is wanneer de VFO is inge- 

schakeld. In dat vakje is een schaal- 

verdeling zichtbaar, die loopt van 

144-146 MHz. De verdeling is erg 
grof, nl. om de 500 kHz. Er kan niet 

precies een frequentie worden opge- 
zocht. Men moet ruwweg afstemmen 

en dan net zo lang draaien tot de ge- 
wenste zender hoorbaar wordt. 

TUNING INDICATOR 
Boven de schaalverdeling is een 

“tuning-indicator’ aangebracht. Die 
bestaat uit een rode LED, die oplicht 

wanneer een draaggolf van voldoen- 
de sterkte wordt ontvangen. Hoewel 
er enige helderheids variatie is, vol- 

doet de LED lang niet zo goed als 
een echte S meter. Het is overigens 

wel mogelijk met een trucje een S 

meter aan te sluiten, maar daar ko- 

men we straks nog op. 

VOLUME - SQUELCH 
Op de rechterkant van het frontpa- 
neel zijn twee draaiknoppen aanwe- 

zig, respectievelijk voor squelch (ruis- 
onderdrukking) en volume. Uiterst 

rechts is tenslotte een wipschakelaar 
opgenomen voor het aan- of uitscha- 

kelen van de ontvanger. 

AANSLUITINGEN 

Op de achterzijde van de ontvanger 
bevindt zich een SO 239 connector, 
waarin de ‘standaard UHF plug’ PL 
259 past die ook gebruikt wordt voor 

27 MHz bakken. 
Verder is een 3,5 mm telefoonjack 

aanwezig voor de aansluiting van een 

externe (5 - 8 Ohm) luidspreker. 
De voedingsspannings aansluiting 

(12-13, 2 V) is niet met een connec- 
tor uitgerust. Het rood-zwarte aan- 

sluitsnoer komt via een rubber door- 

voer direct uit het apparaat. 

KRISTALVAK 

Aan de onderzijde van het apparaat 
bevindt zich een luikje, dat te openen 
is door het verwijderen van een borg- 
schroefje. Na het openen is een hou- 
der te zien waarin maximaal 11 
kristallen geplaatst kunnen worden. 
De kristallen dienen van het 3e over- 
toon type te zijn (40 MHz gebied) en 

de juiste kristalfrequentie wordt bere- 
kend met de formule: (ontv. freq. 
-10,7 MHz) : 3. 

Er dienen serie resonantie kristallen te 

worden gebruikt, van het type 
HC 25/u. De kristallen kosten bij Cuna 

f 10, —. 
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Bij de SR 9 worden twee rechthoekige 
plaatjes en de benodigde schroeven 

en moeren geleverd, waarmee het 

apparaat in de auto kan worden op- 
gehangen. Jammer is het, dat deze 

beugels niet draaibaar zijn. De SR 9 
hangt daardoor altijd paralel met het 

vlak waarop of waaronder hij is ge- 
monteerd. 

HET SCHEMA 

De SR 9 is een dubbelsuper. Dat wil 

zeggen dat de ontvangerfrequentie 

eerst gemengd wordt naar 10,7 MHz, 

vervolgens gefilterd en daarna door- 
gegeven wordt naar 455 kHz, waar 

een smalbandig filter zorgt voor de 
noodzakelijke selectiviteit, de ont- 

vanger is tamelijk eenvoudig van op- 

zet. Voor de liefhebbers is hierbij het 
schema van de SR 9 opgenomen. 
Het mengen van de ontvangstfre- 
quentie naar de 1e MF van 10,7 MHz 
vindt plaats in de TR2. Als oscillator- 
signaal wordt het door TR 11 met 3 
vermenigvuldigde signaal van af de 

kristaloscillator (TR10) gebruikt, of 
het signaal van het VFO (TR19, 
TR20, TR21). 
Het VFO is dus vrijlopend, op een 

frequentie van 44,43 - 45,1 MHz. 

Hoewel de onderdelen van het VFO 

zijn overgoten met was, verbetert dit 

alleen de stabiliteit voor kortdurende 

temperatuursprongen. Door de wat 

simpele opbouw (open print) en het 
gebruik van een folie afstemconden- 

sator is de temperatuurstabiliteit van 
het VFO niet overweldigend zoals we 

straks in de metingen zullen zien. Een 
ander punt is de kristal oscillator. 
Kristallen zijn over het algemeen veel 

stabieler dan het VFO. Er moet ge- 

bruik gemaakt worden van een serie 
resonantie kristal. Hoewel er kristallen 

leverbaar zijn voor alle bekende en 
veelgebruikte frequenties (D-kanalen, 

repeaters) is het bij het zelf laten slij- 
pen van een kristal lang niet altijd ze- 
ker, dat u precies op de frequentie 
zit. Daarom vinden we het jammer, 

dat er bij de kristallen bank geen 

trimmers zijn opgenomen waarmee 
het kristal precies op de juiste fre- 
quentie gezet kan worden. 

METINGEN 

Zoals gebruikelijk hebben we weer 
een aantal metingen voor u uitge- 
voerd. De resultaten zijn opgeno- 
men in de testtabel. Laten we de be- 

langrijkste even doornemen. 
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GEVOELIGHEID 
Bij frequenties boven de 100 MHz 

speelt de atmosferische ruis nauwe- 

lijks meer een rol. De gevoeligheid 
van een ontvanger wordt dan alleen 
nog maar beperkt door de ruis die de 
ontvanger zelf opwekt. Bij de SR 9 is 
dat alleszins acceptabel. U weet het 
waarschijnlijk nog wel uit de testen 
van de 27 MHz bakken: met de ge- 
voeligheid geven we aan, hoeveel 

signaal de antenne moet leveren aan 

de ingang van de ontvanger, om een 

bepaalde signaal-ruisverhouding te la- 
ten ontstaan. Met die signaal- 

ruisverhouding geven we het sterkte 
verschil aan tussen de ruis en de 
weergegeven spraak. We hebben de 
gevoeligheid gemeten bij twee 

waarden, nl. wanneer de spraak 3 
keer sterker is dan de ruis (10 dB 

signaal /ruisverhouding) en bij 26 dB 
signaal /ruisverhouding. De spraak is 
20 keer sterker dan de ruis. Bij deze 

twee waarden is de spraak respectie- 

velijk net verstaanbaar en goed ver- 

staanbaar. 

INGANGSIMPEDANTIE 
We hebben ook de ingangsimpedan- 
tie van de SR 9 gemeten. De antenne 

levert namelijk maximale energie af 

5 INGANGSFREQUENTIES (FM) SIMPLEX FREQUENTIES UITGANGSFREQUENTIE s RKEER 
ALL MODES RELAISSTATION RELAISSTATIONS ATELLIETVE 

AANROEPFREQUENTIE RANDOM MS SSB AANROEPFREQUENTIE SSB AANROEPFREQUENTIE FAX 

Ed 
[) 
5 
E 
2 
wi 
er) 
fe) 
prij 
[4 
u 
a 
ui 
o 
4 
z 
1 
d MOONBOUNCE RANDOM MS (CW) DX BAKENS UITGANG 70 CM/ 2 M RELAIS PI3UHF AANBEVOLEN AANROEPFREQUENTIE PI3GRN-PI3CDH AANBEVOLEN WERKFREQUENTIE 

D KANAAL D KANAAL D KANAAL D KANAAL 

325 350 375 400 425 450 475 500 525 

AANBEVOLEN MOBIELE WERKFREQUENTIE AANBEVOLEN WERKFREQUENTIE UITGANG RTTY RELAIS DUITSLAND PIJGRN-PI3CDH 

600 625 650 675 700 750 775 800 

foto: Jaap Zwart 
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als de ontvangeringangsweerstand 

precies 50 Ohm is. De SR 9 was in dit 
opzicht niet ideaal, de reflectiedem- 
ping bedroeg slechts 5 dB wat over- 

eenkomt met een SWR van 3,5:1. 
We moeten er overigens bij zeggen, 
dat er maar weinig ontvangers zijn 

die precies 50 Ohm zijn. De conse- 
quentie van die hoge ingangs SWR 

is, dat niet alle door de antenne op- 

gevangen energie aan de ontvanger 
wordt geleverd, maar bovendien dat 

er reflecties in de antennekabel ont- 

staan. Afhankelijk van de lengte van 
de kabel kunnen nu goede of minder 
goede ontvangstresultaten optreden. 
Als de ontvangstresultaten tegenval- 

len, dan wil het bij de SR 9 nog wel 
eens helpen de antennekabel zo’n 15 

cm in te korten. 

SELECTIVITEIT 
Hoewel binnen de 2 meter band ei- 
genlijk op elke frequentie mag wor- 

den gezonden, wordt er in ieder ge- 
val boven de 145 MHz een kanaalin- 
deling gebruikt. Deze kanaalindeling 

is in 25 kHz stappen en de selectivi- 
teit van de SR 9 is daarvoor net vol- 
doende. Overigens is de 2 meter 
band niet zo druk bezet dat u veel 

last zult hebben van zenders die vlak 
naast uw ontvangstfrequentie zitten. 

STABILITEIT 
Wanneer kristallen worden gebruikt, 
is de stabiliteit, ook bij temperatuur 

variaties voldoende voor normaal ge- 

bruik. 

Anders ligt dit bij het VFO. Hoewel 
bij een constante omgevingstempera- 
tuur (kamer) de stabiliteit voldoende 
is om rustig een half uurtje naar 1 
station te luisteren zonder bij te stem- 

men, lukt dat niet meer als de omge- 
vingstemperatuur verandert. Ook in 

de huiskamer treden al gauw tempe- 
ratuurverschillen op van een paar gra- 
den (deuren open en dicht, CV die 

aanslaat enz.) De ontvanger verloopt 

dan en continu bijstemmen is nood- 
zakelijk totdat de temperatuur weer 

stabiel is. Luistert u regelmatig naar 

bepaalde frequenties (D-kanalen, re- 

peaters) dan is het toch wel zinvol 
daarvoor kristallen aan te schaffen. 

SQUELCH 

Met de squelch onderdrukken we de 
sterke ruis die hoorbaar wordt als u 
geen station ontvangt. Het minimale 

signaal dat ontvangen moet worden 
voordat de squelch ‘opengaat’ is 0,18 

microvolt. Dat is voldoende laag, 
want bij deze waarde wordt dan een 

signaal/ruisverhouding bereikt van 10 
dB en dat is net verstaanbaar. Jam- 

mer vinden we het dat bij de squelch 
in de maximale stand slechts 2,6 mi- 
erovolt benodigd is om audio te gaan 

weergeven. Deze waarde, overeenko- 
mend met S 4,5 is te laag om de wat 

sterkere stations toch te onderdruk- 
ken bij het zoeken naar echte sterke 

stations. 

VOEDING 
De SR 9 is uitsluitend geschikt voor 

SCHEMATIC DIAGRAM 

12 - 13,8 volt voedingsspanning. Wilt 
u de ontvanger thuis gebruiken dan is 

een netvoedingsapparaatje noodza- 
kelijk. Een ‘CB’ voeding (13,8 volt 2 

amp) is uitstekend geschikt. We we- 

ten uit ervaring, dat de SR 9 ook 
bruikbaar is voor 2 meter vossenjach- 
ten, mits u een externe S meter ge- 

bruikt. Batterij voeding is dan nood- 
zakelijk. Drie ’platte’ batterijen van 

4,5 volt, in serie geschakeld voldoen 

dan goed als stroombron. 

S METER 
De SR 9 heeft geen echte S meter. 
Om zo maar eens te luisteren is dat 

ook niet noodzakelijk. Wanneer u 

gaat vossejagen echter wel. In dat 

geval is het mogelijk een S meter aan 

te sluiten. U kunt dat het beste doen, 

door hem aan te sluiten op de bui- 
tenste contacten van de squelch pot- 
meter. U kunt het beste zo’n kleine 

batterij conditie of VU meter nemen. 
Bij het monteren in de bak moet u 
nogal wat mechanische toeren uitha- 
len en daarom hebben wij de externe 
luidspreker uitgang gebruikt om de S 

meter aan te sluiten. 
Even een opmerking. De S meter 
werkt alleen goed, als de squelch he- 

lemaal open staat. Bij geen ontvangst 
is de gelijkspanning over de twee bui- 
tenste contacten van de squelch pot- 
meter ca 3,3 volt en loopt terug tot 

0,4 volt bij 3 microvolt ingangssig- 
naal. De meter werkt dus ‘verkeerd 

om’ en heeft slechts een beperkt be- 



reik, maar iets is beter dan niets. Met 
behulp van een serie weerstandjes 
kunt u zorgen dat de meter net maxi- 

maal uitslaat als u geen signaal ont- 
vangt. 

Als u wilt gaan luisteren op 2 meter, 
heeft u daarvoor ook een antenne 

nodig. 27 MC antennes zijn over het 
algemeen niet bruikbaar, tenzij u een 

echte 1/4 golf met zijradialen heeft. 
Beter is een ‘echte’ 2 meter antenne. 
Ze zijn er in diverse uitvoeringen, 

nl. rondomgevoelig en als richtanten- 

ne. 2 meter antennes kunt u bij de 

meeste amateurzaken zoals Cuna, 

Alpha, Elra, Schaart, Amcon etc. krij- 

gen. Heeft u geen zin om een specia- 
le 2 meter antenne te kopen, dan vol- 
doet een discone scannerantenne 
over het algemeen redelijk, hoewel 

die horizontaal gepolariseerd zijn en 

de relaisstations en mobile stations 
op de 2 meter meestal verticaal. 
Gebruik in ieder geval een zo kort 

mogelijke antennekabel, bij voorkeur 

van ‘dikke coax’. Op die hogere fre- 

quenties van 144-146 MHz gaan de 
kabelverliezen namelijk een behoorlij- 
ke rol spelen. 

Het bereik van de Cuna SR 9 is door 

de VFO beperkt tot de 2 meter band. 

Met de kristallen kan men iets verder 
gaan. Het ingangscircuit is breedban- 
dig genoeg om tot zo’n 155 MHz te 

komen, al loopt de gevoeligheid iets 

terug. Natuurlijk kan de ontvanger 
bijgeregeld worden, maar is men 

geïnteresseerd in een andere frequen- 

tieband, bv. de marifoon, dan is het 



mogelijk dit door de importeur te la- 

ten doen. 
Voor een bedrag van f 65,- regelt 
Cuna de SR 9 voor u af op elk ander 

stuk van 2 MHz breed in de VHF 

‘hoog’ band (140-174 MHz). Daar- 
door vormt de SR 9 een leuk alterna- 

tief voor een scanner als u bijvoor- 

beeld alleen maar bent geïnteresseerd 

in bepaalde stations, bijvoorbeeld ma- 
rifoonnoodfrequentie of als stand-by 

ontvanger voor een gesloten mobilo- 
foonnet, bijvoorbeeld van een taxibe- 

drijf. Voor de meeste in gebruik zijn- 

de frequenties, zowel op de 2 meter- 

band als de VHF mobilofoonband 
heeft Cuna de kristallen in voorraad. 
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Middenfrequenties 

Gevoeligheid (10 dB s/n) 

Gevoeligheid (26 dB s/n) 

Ingangsimpedantie 

Selectiviteit (—6 dB) 

Selectiviteit (—40 dB) 

Stabiliteit VFO 
Temperatuurstabiliteit VFO 

VFO stab. t.o.v. voedingsspanning 

Stabiliteit kristal 

LF vervorming 

Stroomverbruik 

Stroomverbruik 
* kan worden gewijzigd 

OORDEEL 

We vinden de Cuna SR 9 een leuk 
ontvangertje. Eigenlijk hebben we al 

een aantal jaren ervaring met een 
soortgelijk apparaat, want dit soort 

ontvangers, alleen met een andere 
naam, maar verder identiek, zijn eni- 

ge tijd geleden volop in de handel ge- 

weest. Vandaar ook de ervaring als 

vossejachtontvanger met 'S meter’. 
De gevoeligheid is voor het normale 
luisterwerk ruim voldoende. Zoals we 
al bij het VFO zagen, is de SR 9 nog- 

al gevoelig voor temperatuurverschil- 

len, waardoor het nogal eens nodig is 

na te stemmen. Bij kristalsturing is 

dat uiteraard niet nodig. De inwendi- 

ge opbouw is duidelijk Japans (zie fo- 

to). 
Er moet door de sterke stijging van de 

yen f 298, — voor deze ontvanger be- 
taald worden. Dat vinden we een pitti- 

ge prijs. Aan de andere kant zijn er 

weinig alternatieven. 

Oordeel 

kristallen of VFO A 

10,7 MHz en 455 kHz 

0,18 microvolt 

0,56 microvolt 

50 Ohm SWR 3,5:1 matig 

redelijk 

matig 

beter dan 1 kHz bij 25° 
17 kHz voor 10° tempverl. 

540 Hz tussen 12 en 13,8 V| goed 

beter dan 1 kHz voor 10° [goed 

temperatuurverloop 

goed 

slecht 

200 mA squelch dicht 

400 mA bij 0,5 W LF 

Een scanner is net zo duur of duurder 
en heeft geen VFO. De ‘wereldont- 

vangers’ met VHF band zijn kwalita- 
tief over het algemeen een stuk 
slechter, tenzij ze vele malen meer 

kosten dan de SR 9. Ook zelfbouw is 
niet zoveel goedkoper, terwijl het zelf 

bouwen van een goede 2 meter ont- 

vanger geen eenvoudige zaak is, al 
worden er kant en klare modulen ge- 

bruikt. Al met al vinden we de Cuna 

SR 9 een leuk ontvangertje voor die- 
gene, die voor het eerst wil gaan 
luisteren op 2 meter of voor de zend- 
amateur die er een ‘stand-by’ ont- 

vangertje bij wil hebben. 

Inlichtingen: 

Cuna 
Rotterdamsedijk 2a 

Schiedam 
Tel. 010 - 151604 

redelijk 

slecht 

redelijk 
goed 
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Manipulatie 
van CB'ers door overheid 

De minister drong er sterk op aan dat 
de CB'ers zichzelf en hun bakjes in 

dienst moesten stellen van de Civil De- 
fence Organisations in Zuid-Afrika, 

zodat zij het ‘nationale belang’ kon- 
den dienen. Deze Civil Defence Orga- 
nisations zijn een soort para-militaire 
clubs die tot doel hebben de burger- 
bevolking te beschermen. lemand die 
regelmatig de kranten leest over de 
toestanden in Zuid-Afrika zal snel be- 

grijpen wie door deze organisaties te- 

gen wie beschermd moeten worden. 
Een ronduit schandalige zaak. Door 

eerst te dreigen met het verbieden 
van de CB en daarna in dezelfde 
toespraak te adviseren om je met je 

bak ten dienste te stellen van deze 
organisaties ruikt verdacht veel naar 
manipulatie van de CB'ers in Zuid- 
Afrika door de overheid. 

Ook het feit dat CB'ers elkaar onder- 
ling waarschuwden voor snelheids- 
contrôles en dergelijke, noemde mi- 

nister Smit als één van de belang- 
rijkste vormen van misbruik van de 

CB. Marc Quesnel, lid van de Citi- 
zens Band Radio Association of 
South-Africa (een Zuid-Afrikaans 
overkoepelend orgaan, net als de 

NCF) reageerde hierop. ‘De politie 
46 beweert altijd dat snelheidscontroles 
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bedoeld zijn om de chauffeur te ont- 

moedigen om hard te rijden, dit uit 
het oogpunt van veiligheid en 

brandstofbesparing. In feite wordt dit 
ook bereikt doordat de chauffeurs el- 

kaar waarschuwen voor controle. Wij 

assisteren dus de overheid, of is het 

ze toch alleen om het geld van de 
boete's te doen? 

Valse voorlichting 

Minister Smit meende zijn tirade te- 

gen de CB te moeten illustreren met 
enkele voorbeelden uit het buiten- 

land. Nu heeft hij of een dikke duim, 

of hij is toch op z'n minst slecht geïn- 
formeerd want hij vertelde: 'In de 

meeste landen in West Europa heeft 

men leren leven met de chaos die ge- 
creëerd wordt door de CB'ers met 
hun linears, slecht taalgebruik en an- 

dere wantoestanden. In Nederland 

heeft dit er tot nu toe, tot geleid dat de 
CB daar nu verboden is’. Een hoogst 
opmerkelijke uitspraak, vooral als je 
bedenkt dat de CB hier in Nederland 
nog maar net enkele maanden vrijge- 
geven was. 

Hoe werkt men in Zuid-Afrika? 
Om enig inzicht te krijgen in de Zuid- 
Afrikaanse situatie, de manier waarop 

daar gewerkt wordt en hoe het geko- 
men is dat een minister zulke uitspra- 
ken doet aan het adres van CB'ers, is 
het noodzakelijk om iets te weten 

over de gebruikte apparatuur, de ka- 
nalen en de regels. 

echter drastisch verminderd. Geen 40 

In Zuid-Afrika heeft men gedeeltelijk 
de Amerikaanse norm aangehouden, 
d.w.z. AM 4 watt en SSB 12 watt 
PEP. Het aantal kanalen heeft men 

zoals in de States, maar 9. In Zuid- 

Afrika werkt men op de kanalen 19 

t/m 27. Zaterdag 21 april 1979 maak- 

te Louis Rive, directeur van de Zuid- 
Afrikaanse Post en Telegraaf bekend, 

dat met ingang van 1 mei 1979 de 27 
MC in Zuid-Afrika vrijkwam. Binnen 

een jaar waren er al meer dan 80.000 
‘Good Buddies’ (CB'ers). Een situatie 
die dus vergelijkbaar is met ons land- 

je, ongeveer 10.000 mensen per ka- 

naal. Heeft men hier het besluit ge- 
nomen om de CB'ers wat meer lucht 
te geven (40 kanalen), in Zuid-Afrika 
is het nog dringen op de band. Geen 

wonder dat je dan wel eens niet zulke 
nette taal op de ontvanger binnen- 
krijgt en dat er mensen linears gaan 
gebruiken. In plaats van te dreigen 

met het intrekken van de 27 MC vrij- 
heid, zou men in Zuid-Afrika mis- 

schien beter eens kunnen gaan den- 

ken aan de vrijgave van meerdere ka- 

nalen. Ongetwijfeld zal wat meer 
lucht op de bak zorgen voor minder 

ergernis voor de gebruikers zodat gro- 
ve taal, lineargebruik e.d. zullen ver- 
minderen. 

Het CB gebeuren in Zuid-Afrika is 
door de overheid vanaf het begin 
strak aan banden gelegd door een 

fikse hoeveelheid regeltjes en bepa- 
linkjes waaraan de Good Buddies zich 

dienen te houden. Een aantal willen 
we hier toch even noemen. Als je 
wilt zenden in Zuid-Afrika, moet je 

ten eerste 18 jaar zijn en een licensie 
halen op het postkantoor. In Zuid- 

Afrika krijg je naast je licensie een 

‘handle’ oftewel een callnummer. Dit 

nummer staat ook geregistreerd bij 
de overheid. Je bent verplicht om dit 
nummer tijdens elk gesprek met een 
tegenstation minstens éénmaal te 
noemen. Het tokkelen met een te- 

genstation kun je beter maar snel 

doen, want veel tijd om iets te zeg- 
gen heb je niet. Een tokkel mag na- 
melijk niet langer dan vijf minuten du- 

ren, de enige uitzondering hierop zijn 
noodoproepen. Het is in Zuid-Afrika 

verboden om over de grenzen heen 



te tokkelen, in Zuid-Afrika is dan wel 

SSB toegestaan, maar DX’en op de- 
ze band mag dus niet. Helemaal ver- 
boden is het om een tokkel te maken 
met een illegaal station. lets wat na- 
tuurlijk moeilijk te controleren is. Je 

bent natuurlijk wel verplicht om je 
‘handle’ tijdens een gesprek te noe- 
men, maar een nummer is gemakke- 

lijk uit je duim te zuigen. Een tokkel 

‚mag niet langer dan 5 minuten duren 
en in die tijd is het moeilijk om vast 
te stellen of je met een illegaal aan 
het werken bent. De straffen zijn niet 

mis. Een voorbeeld: Station Geese 
Man kreeg een boete van 1500 gul- 
den en drie jaar zendverbod omdat hij 

_met een 120 watt linear werkte. Hij _ | 

had zich schuldig gemaakt aan twee | 

or juan haacht 
ke tp al MK porn DA gated tt 
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overtredingen: het werken met groot 
vermogen en het niet noemen van 
zijn ‘handle’ terwijl hij dit deed. 
Het uitzenden van muziek op de 
band is, net als overal in de CB we- 

reld, ook in Zuid-Afrika verboden. Hier- 
aan is echter gekoppeld de regel: de 

gebruiker van een Burgerbandradio- 

stasie mag nie oorsend nie: geluide 
of effekte vir vermaaklikheid of slegs 
met die doel om aandag te trek. Vrij 
vertaald in gewoon Nederlands bete- 

kent dit dat je in Zuid-Afrika geen 
Roger-Peep mag gebruiken en ook 

een selectief oproepsysteem behoort 
niet tot de mogelijkheden. 

Noodnetten in Zuid-Afrika 

Bij de vrijgave van de 27 MHz in 

Zuid-Afrika, werd van overheidswege 
bepaald dat kanaal 21 noodkanaal _ 
was en dat misbruik hiervan bestraft 

politie niet,’ aldus één van de uit- 

zou worden. Er werd zelfs bepaald, 

dat wanneer men in bijzondere geval- 

len aan kanaal 21 niet genoeg had, 
de hulpverleners een kanaal er vlak 

naast konden ‘vorderen’. 

De mensen die dan bijvoorbeeld op 
kanaal 20 of 22 aan het werken wa- 
ren moesten een ander vrij kanaal op- 

zoeken. In de Zuid-Afrikaanse illegale 
tijd was kanaal 22 echter altijd het 
oproepkanaal geweest en daarom 

vroeg de CBASA, de Citizen Band 
Association of South Africa, net als 
de NCF een overkoepelend orgaan, 
aan haar leden om in het vervolg ka- 
naal 19 als oproepkanaal te gaan ge- 
bruiken. Dit ging natuurlijk niet di- 
rect, CB'ers zijn nu eenmaal vaak wat 

eigenwijs en gehecht aan tradities, 
maar toch kreeg men het er door en 

kanaal 19 functioneerde vanaf dat 

moment dan ook prima als oproepka- 

naal. 
De omstandigheden voor het op 
touw zetten van een goed werkende 

hulpdienst zijn in Zuid-Afrika natuur- 
lijk al in de kiem aanwezig door het 

pakket maatregelen dat getroffen is 
van overheidswege. Een door de 
overheid vastgesteld noodkanaal, ka- 

naal 21 en voorrang voor noodoproe- 
pen op de andere kanalen. Zodra het 

vrijkomen van de CB bekend werd, 

staken in Durban enkele mensen de 
koppen bij elkaar en richtten een 
Zuid-Afrikaanse afdeling van REACT 

op. Deze letters staan voor Radio 

Emergency Associated Citizens 
Teams. REACT startte in Amerika in 

1962, men startte toen met het continu 
afluisteren van het noodkanaal. In 
heel Amerika zijn posten die op vrij- 
willige basis diensten draaien die el- 

kaar aflossen. Dit gaat 24 uur per dag 
door. Sinds de oprichting in Amerika 

heeft REACT reeds 55 miljoen noodop- 
roepen verwerkt. In 12 miljoen ge- 
vallen ging het om auto ongelukken. 

In Zuid-Afrika begon men met het af- 
luisteren van kanaal 21 van 5 uur 's 

ochtends tot 7 uur ’s avonds en er 

waren direct al 50 stations die 

hieraan hun medewerking verleenden. 
Dit aantal werd snel groter en men 
is al bijna zover dat kanaal 21 gedu- 
rende 24 uur per dag over het hele 

land afgeluisterd wordt. 
Het is de hulpdiensten alleen een 
doorn in het oog dat er van de kant 

van de overheid nauwelijks medewer- 
king is. ‘De overheid heeft de moge- 
lijkheden geschapen, maar doet er 
verder niets aan, als wij klagen over 
een galler die met groot vermogen de 
boel in de war schopt, reageert de 

ER luisterstations. 
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heel eerlijk te zijn ben ik ‘s zomers niet zo'n verwoede luisteraar naar 
verre radiostations. Maar als aan het eind van de septembermaand de 
zomertijd wordt teruggedraaid en het ‘s avonds wat sneller donker 

wordt, dan kruip ik weer met veel plezier achter m'n ontvangertje. 

SINPO RAPPORT EN OSL 

Het volgen van ruisende zenders vind 

ik het allerleukste, als het buiten aar- 

dedonker en koud is, en binnen lek- 

ker warm. Ik meen het echt, in zo’n 
geval draai ik graag aan de knoppen; 
schemerlamp aan en een glaasje met 
geestrijk nat onder handbereik. Ik had 
dit jaar trouwens vakantie in juli en 

ben getracteerd op ijzige koude en 

schroeiende hitte. U raadt het al: ik 

had ervoor gekozen in Nederland te 

blijven. 
In het begin van mijn drie weken za- 
lig nietsdoen heb ik m'n wintertruien 
uit de kast moeten halen en was net 

van plan toch maar wat over de kor- 
tegolfbanden te gaan draaien, toen 
het weer omsloeg. Dus geen radio- 

stations, maar zonnige terrasjes .. . 

Goed, ook dat is inmiddels verleden 

tijd en omdat U de vakantie nog net 
zo vers in de herinnering hebt als ik, 

ga ik U geen al te zware kortegolf- 
kost voorschotelen. We praten, met 

Uw welnemen, een paar luchtige on- 

derwerpjes door: het schrijven van 
een ontvangstrapportje, het gebruik 
van de BFO-knop op de ontvanger en 
het hanteren van afkortingen. 
Allereerst het ontvangst-rapportje. Ik 
hoef U als Break-Break-lezer niet uit 

te gaan leggen, wat een QSL-kaart 
is. Veel omroepstations op de korte 
golf geven die fleurige briefkaarten 
ook uit, als beloning voor een in- 

gestuurde luisteraars-rapportage. Voor 
een hoop kortegolf-enthousiasten is 
het verzamelen van die QSL-kaarten 

uit alle windstreken een ware passie. 

Hele wanden van sommige Neder- 
48 landse huiskamers zijn behangen met 

de oogst van soms jarenlange luister- 

vlijt. 
Ik moet opbiechten, dat ik helemaal 

geen woeste verzamelaar ben van 

QSL-kaarten. Ik heb veel meer pret 
met het aanvragen van folders en 
programma-schema’s bij kortegolf- 
zenders. Maar mocht U in het 

kaarten-verzamelen meer plezier heb- 
ben dan Frits, dan volgen hier een 

paar algemene aanwijzingen. 

U pakt een vel luchtpostpapier of een 
luchtpostblad van Tante Pos, zoekt in 
één van de kortegolf-gidsen het adres 
op van de zender die U hebt be- 
luisterd, en vult dan in eenvoudig En- 

gels (dat wordt over bijna de ganse 
aardbol gelezen) de volgende basisge- 

gegevens in: 

* Uw naam, adres, woonplaats 

en land. 
* De datum van de uitzenddag, 

de tijd van de door U beluisterde 
programma’s met de juiste fre- 
quentie. 

* Een degelijke inhoudsbeschrij- 
ving, zodat de dames en heren 

van het aangeschreven station 
snappen, dat U echt naar ze hebt 

zitten luisteren en dus niet be- 
zwendeld worden. 
* De SINPO-code als ‘rapportcij- 
fer’. Die internationale code heb- 
ben we in het juni-nummer van 
Break-Break doorgenomen, dat 

was u toch niet vergeten, mag ik 
hopen? 
* Dan vertelt U nog even, met 

welke kortegolf-ontvanger(s) U 

werkt en wat voor antenne daar- 
bij in gebruik is. 

Were 

isteren met 
Hebt U een plezierige vakantie gehad? Dan stel ik 

voor, dat we ons nu met frisse moed op de 
kortegolf-luisterhobby gaan storten. Om 

ld 
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* Als U het leuk vindt en het Engels 

voldoende machtig bent, kunt U 

nog een paar persoanlijke gege- 
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ventjes kwijt als leeftijd, beroep, 

verdere hobby's. 
* Aan het slot duidelijk vragen 
om een QSL-kaart, natuurlijk! 

Cattttarns sn 

Zo zou een basis-QSL-aanvrage er 

ongeveer kunnen uitzien: 

BBC Worldservice Naam 
Box 76 Adres 
Bush House Woonplaats 

London WC2B 4PH Land 

England 

tene unsen 
Dear ladies and gentlemen of the Worldservice, 

| heard your interesting programma of Wednesday, August 26th 1981 at 5.975 

MHz. 

From 15.00 - 15.15 GMT there was ‘Radio Newsreel’ with correspondents re- 

porting from the United States (Dollarposition) Israel (trouble with the Palesti- 

nes) and South-Africa (strikes). After the 15.15 GMT Big-Ben time signal | en- 

tjës en mededelin- 
e grote len soms 
korte golfstations 

sturen. 

Als U dat allemaal hebt ingevuld, 

kunt U de brief dichtlikken, behalve 

als in het kortegolf-gidsje staat, dat 

joyed listening to: 

‘Comment’ about the situation in the Persian Gulf-area. 

The conditions here in the Netherlands during the broadcast were the follo- 

wing: 

SIGNAL STRENGTH 
INTERFERENCE 
NOISE 
PROPAGATION DISTURBANCE 
OVERALL RATING B ea A 0 

The receiver | use at home is a Kenwood R 1000, connected with a 20 meter 

long wire antenna. This antenna hangs some 10 meters above ground level in 

a north-east, south-west direction. 

If this report is correct, please send me your verification card. 

Yours truly, 

Handtekening. 

de aangeschreven zender één of 
meer IRC's wenst te ontvangen. IRC 

betekent International Reply Coupon, 
oftewel internationale antwoordcou- 
pon. Zenders die er financieel niet al 

te sterk voorstaan, willen ter dekking 

van de antwoordkosten soms zo’n 
IRC ontvangen. Het is een door een 
aantal internationale PTT's onderling 

afgesproken en inwisselbaar waarde- 
papiertje. Niet schrikken, beste lezer. 
Het aanschaffen van IRC's is geen 
heksentoer. U gaat naar het postkan- 
toor, werpt de dame of heer achter 

het loket ‘Zegelverkoop’ een glimlach 

toe en vraagt: ‘Mag ik van U een in- 
ternationale antwoordcoupon?’ De 

dienstdoende ambtenaar scheurt dan 
een geel gekleurd bonnetje uit een 
boekje, stempelt het af en meldt, dat 

de IRC de somma van één gulden 

zestig cents kost. 
Mocht de kortegolfzender van Uw 
luisterkeuze dus om een IRC vragen 
dan sluit U die netjes bij. Wel doen 
hoor, anders krijgt U geen antwoord. 

Ik wil U er trouwens op voorberei- 
den, dat er soms maanden kunnen 

verlopen tussen het moment, waarop 

U een zender om een QSL-kaart 49 



vraagt en het ogenblik, waarop die 

kaart werkelijk in Uw brievenbus glijdt. 
Nou, U ziet het wel. Met een beetje 
school-Engels is een QSL-kaart aan- 

vragen niet al te gecompliceerd. Nog 

een paar tipjes van Frits: 1. In de 
meeste Latijnsamerikaanse landen zijn 
IRC's niet geldig, stuur ze dus ook 

niet. 2. De grote kortegolfstations 
verzenden behalve QSL-kaarten ook 
foldermateriaal met interessante pro- 

grammagegevens. Wel zo leuk als 

een simpel OSL-kaartje! 3. Schrijft U 
naar een station dat ontzettend ver 

weg ligt en U wilt bijzonder graag 

antwoord hebben, sluit dan eens een 

prentbriefkaart van Uw woonplaats 
in. Dat doet soms echt wonderen. 

BFO 

Dan duiken we nu in het gebruik van 

de BFO-knop. Het valt me elke keer 
weer op, dat veel nieuwbakken 

kortegolf-luisteraars niet weten wat 

ze met die knop op hun ontvanger 

moeten beginnen. Dat is jammer, 

want U kunt er heel wat plezier aan 

beleven. 

En omdat ik nu eenmaal het plan heb 
opgevat U op te voeden tot een vol- 

waardige kortegolf-luisteraar volgt 
hier een korte verklaring over die 
‘lastige’ knop. 

Op de ene ontvanger wordt hij aan- 

geduid met ‘'BFO’, op de andere met 

‘CW/SSB'. In beide gevallen gaat 
het om het in- en uitschakelen van 
precies hetzelfde circuitje. Want met 
de BFO (Beat Frequency Oscillator) 
kunt U luisteren naar CW (continu- 
ous Wave oftewel telegrafie) en SSB 

(Single Side Band of Enkel zijband). 
Normaal gesproken laat U die BFO- 
knop rustig in de ’uit'-stand staan. 
Maar wilt U luisteren naar een Morse- 
pieper, zet hem dan eens aan. U 

merkt het wel, het gepiep wordt dan 
pas echt hard. 

Van Morse-piepers word ik door- 
gaans na korte tijd compleet dol, dus 

gaan we verder. Weet U nog uit mijn 
vorige verhaaltjes wat SSB-lispelaars 

zijn? Juist, dat zijn de mensen, die 

praten via een speciale zendtechniek, 
die op de overvolle korte golfband 

veel ruimte bespaart. U kunt ze her- 
kennen aan een Donald Duck-achtig 
gesnater. 

Jaja, ik snap het best. U wilt per sé 

horen, wat die SSB-lispelaars met el- 
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kaar te bespreken hebben. Daarvoor 

is dan weer het BFO-knopje. Zet het 
maar eens in de ‘aan’-stand. 

De volgende handelingen moet ik dan 
twee keer uitleggen, want vervelend 

MODE. 

AM 

CW/SSB 

2 
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genoeg zijn er twee soorten ontvan- 
gers die allebei anders op SSB af- 
gestemd moeten worden. 

De ouderwetse aanpak is, dat er 

naast de BFO-knop een draaiknopje 

a 

ereen 

Ps 

F. 

zit, dat BFO-Pitch heet. Als U dat 

heel voorzichtig heen en weer be- 

weegt, zal de toon van het Donald 

Duck-gesnater veranderen. Sommige 
SSB-uitzendingen moet U bijregelen 
met de Pitch-knop vanuit de nulstand 

naar links (lage zijband), andere naar 
rechts (hoge zijband). Dat hangt van 

de zender af. Lukt het met héél voor- 

zichting draaien links niet, probeer 
het dan maar idem aan de rechter 
kant. U zult merken, dat U plotseling 

met goed te volgen gesproken woord 

komt te zitten, en dat is ook de be- 

doeling. 

De tweede aanpak is terug te vinden 
op de modernere ontvangers. De 
Pitch-knop heeft het veld moeten rui- 

men voor een schakelaar met twee 
standen: LSB/USB. Dat betekent 

Lower Side Band en Upper Side 

Band of lage zijband en hoge zijband. 
De gebruiksaanwijzing is hier zo, dat 

U eerst de LSB-stand moet proberen 
in combinatie met het heel voorzich- 

tig heen en weer bewegen van de af- 
stemknop. Kunt u er geen soep van 

koken in de LSB-stand, schakel dan 

over op de USB-zijde en wriemel de 

afstemknop weer een tikkeltje heen 
en weer. Er moet dan klare taal uit- 
rollen. 

Ziezo, met de BFO kunt U nu ook 

een beetje omgaan. Aan de staart 
van deze ‘Luisteren met Frits’ ga ik U 
een lijstje geven van afkortingen. Ik 
wil daarbij niet op enige volledigheid 

afstevenen, want dan zou ik in m’n 
eentje deze hele Break-Break kunnen 
vullen. Het gaat mij om een aantal af- 
kortingen, die met een zekere regel- 

maat opduiken in korte golf-land. 

Daar gaan we dan: 
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Cd Close down Einde uitzending 
Ch _ Channel Kanaal 
Cq _Woordgrapje: Seek You Algemene oproep 
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YL _ Young Lady 
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NIEUWS VAN DE NCF 
Tokkelrecords, het 

houdt maar niet op 

Onze trouwe lezers zullen zich 

ongetwijfeld nog wel nummer 

15 herinneren, waarin het één 

en ander stond over de tot 

dan toe behaalde rekords op 

het gebied van tokkelen. Er 

was toen een artikel over 

Jacky de Vogel en de Witte 

Reus uit Oude Pekela die het 

tweepersoonsrecord op 1010 

uur hadden weten te brengen. 

Hier kan niemand meer over- 

heen dachten wij, maar we 

hebben ons vergist. Er werd 

wél over deze tijd heengegaan 

en wel door een tweetal he- 

ren uit Hengelo, te weten de 

Vrijbuiter en de Blue Tiger. Zij 

verbeterden het Pekelse record 

met maar liefst 190 uur en 

brachten het op 1200 uur, 

d.w.z. 52 dagen lang een uur 
tokkelen, een uur rusten, een 

uur tokkelen een uur rusten 

enz. Het spreekt natuurlijk 
voor zich dat wanneer de één 

rust, de ander tokkelt. De Vrij- 

buiter, alias Henk Heyink had 

reeds eerder meegedaan aan 
een tokkelrecord, samen met 

Johan Boerhof, de Yankee 

Bravo. Dat was in december 
1980 toen de records nog niet 

zo scherp stonden, namelijk 

350 uur. Ditmaal werkte de 
Vrijbuiter dus met een andere 
partner, de Blue Tiger oftewel 

Jacky van Duiven. Ditmaal 
vond de recordpoging plaats 

vanuit de Tokkelhoek aan het 

Zwarte Pad in Hengelo. Men 

startte op 1 april en de eerst 

vermelde breaker in het log- 

boek was de Radio Titanic uit 

de locatie Hengelo. Ruim 52 

dagen later is de laatst vermel- 

de breaker in het 59e logboek 

de Lady Witte Duif, eveneens 

uit Hengelo. Zij is de 35.454e 

breakster. Een geweldige pres- 

tatie. In het Guiness boek dat 

dit najaar uitkomt staan nog 

de namen van Jacky de Vogel 

en de Witte Reus met 1010 

uur, dat komt omdat de kopij 

voor dit boek vóór 1 april in- 

geleverd moest worden en 

toen moesten de Vrijbuiter en 

de Blue Tiger nog beginnen. 

Het Guiness boek is een flin- 
ke pil en het maken ervan kost 

natuurlijk nogal wat voorberei- 

ding. In een oudere Break- 
Break staat vermeld dat er 

om de twee jaar een nieuwe 

uitgave van het boek ver- 

schijnt. De uitgever berichtte 
ons echter dat met ingang van 

1981 het Guiness boek een 
jaarboek gaat worden en dat 

de lezers dus niet tot 1983 

hoeven te wachten, maar dat 

er in 1982 alweer een nieuwe 
en bijgewerkte editie ver- 
schijnt. 

V.V.A.N. en Break-Break op 13e Int. Jaarbeurs 

Groningen 

In Groningen wordt van vrij- sept. de 13e Internationale 

D2 dag 28 augustus t/m zondag 6 | Jaarbeurs gehouden. In de E 

hal van het Martinihalcentrum 

in het Stadspark van Gronin- 

gen zal de Groningse 27 MC 
vereniging, de V.V.A.N. met 

een informatiestand aanwezig 

zijn. Zij vertegenwoordigen op 

deze stand tevens de N.C.F. 

Deze beurs trekt jaarlijks al 

gauw 100.000 bezoekers en de 

V.V.A.N. laat deze kans om 

de aandacht op de burgerband 

te vestigen natuurlijk niet aan 

haar neus voorbijgaan. De ver- 

eniging hoopt op deze beurs 
natuurlijk ook nieuwe leden te 
winnen voor de V.V.A.N. en 

de N.C.F. De stand staat in de 

evenementenhal en in deze 
hal staan meer dan 80 stands 
die allen betrekking hebben op 

de vrijetijdsbesteding. Tal van 

clubs, verenigingen, cursus- 

sen, lessen en hobbies op de 

meest uiteenlopende terreinen 

zijn hier vertegenwoordigd. Dit 

varieert van hengelsport, mun- 

ten, stripboekenverzamelaars 

tot amateurzenders en model- 

bouw. Op de stand staat veel 

apparatuur en er is veel infor- 

matie over de V.V.A.N., de 

N.C.F. en Break-Break. Ook 

zijn er ledenserviceartikelen te 

koop. Woont u in Groningen 

en omgeving of bent u in de 

buurt, kom eens langs en be- 
zoek stand 19. De openingstij- 

den zijn van 14.00 - 22.30 uur 
en zondags van 11.00 tot 

18.00 uur. De entree bedraagt 

f 5,— per persoon en voor 

kinderen tot 12 jaar, mits on- 
der geleide, is de beurs gratis 

toegankelijk. Tot ziens in Gro- 

ningen. 

Het 3de lerse Folk Festival op 19 september te Zwolle. 

Voor de derde maal vindt in 

de IJsselhal te Zwolle het, om 

zijn geweldige muzikale sfeer 

geroemde, lerse Folk Festival 

plaats. Negen uren top enter- 

tainment door o.a. de wereld- 

beroemde Dubliners en vele 
anderen lerse Folk groepen. 

Voor het eerst op dit festival 

ook een complete markt met 

een overzicht van wat lerland 

te bieden heeft aan cultuur, 

toerisme, hengelsport, kle- 

ding, lerse specialiteiten en 

nog veel meer. En natuurlijk 

eten en drinken in ruime mate 

op z'n lers. Van 's middags 

12.00 uur tot ‘s avonds 23.30 

uur volop gezelligheid en dat 
voor slechts 30 gulden, incl. 

f 2.50 korting per persoon in- 

dien u als NCF-lid/abonnee 

uw kaarten schriftelijk bestelt 

door overboeking van het to- 

taalbedrag aan benodigde 

kaarten + f 1.50 verzend- 

kosten op giro nr. 9200 van de 
Amro Bank, rekeningnummer 

43 24 31 152 t.n.v. Secretari- 

aat Irish Folk Festival, Alphen 

aan den Rijn. Wel even uw 

lidmaatschaps- of abonnee- 

nummer op het overschrij- 

vingsformulier vermelden. 

AEFENEEE OSlel EHS 
HA 

en 

VIERT HAAR EERSTE VERJAARDAG MET EEN INTERNATIONALE RUILBEURS OP 

zaterdag 31 oktober 1981 in 1 JAAR 

Zalencentrum Iren@ van vooo- 1630 vur 

Nieuwe Haven 155- Schiedam 

m.m.v. de SIRO drive-in show 
ZAAL OPEN VOOR CLUBS 09 00 UUR BINNENLOODSEN KANAAL 4 FM 

VOOR DE VERTEGENWOORDIGDE CLUBS IS ER EEN LEUK AANDENKEN 

TAFELRESERVERING: POSTBUS 411- 3130 AK VLAARDINGEN 



NC.E ledenservice 
De ledenservice is een NCF dienst, die het mogelijk maakt bepaalde zaken goedkoop aan te schaffen of infor- 

matie in te winnen. Wilt u iets bestellen, ga dan als volgt te werk. Vul de ledenservicebon uit dit blad in of 

schrijf de gewenste artikelen op een briefje. Tel bij de prijs van het artikel de verzendkosten op. Als u lid bent 

mag u de ledenprijs aanhouden, maar schrijf dan wel uw lidnummer erbij. Vul een Eurocheque, bank- of giro- 

betaalkaart in ter waarde van het totaalbedrag. Geld bijsluiten mag ook, maar dan moet u aangetekend verzen- 

den. Stuur bestelling en betaling naar NCF, Postbus 148, 2170 AC Sassenheim. Zet in de linkerbovenhoek van 

ARTIKELEN 
Art. 001 
Vinyl sticker, lichtecht, blauw, goud en oranje, voor binnen 

zijde autoruit, officieel NCF symbool, 10 cm diameter 

Ledenprijs: f 1, Niet-leden: f 1,50. Verz.kosten: f 0,65 

Art. 002 

Vinyl sticker, lichtecht, zilver, blauw, rood, oranje, wit en 

zwart. Opplakmodel, 10 cm vierkant. Nationaal CB vogel 

symbool als op voorzijde van Break Break. Ledenprijs 

fi, Niet-leden: f 1,50. Verz.kosten: f 0,65 

Art. 003 

Vinyl sticker, lichtecht, zilver, blauw, rood, oranje, wit en 

zwart, voor aan binnenzijde autoruit, 10 cm vierkant Natio 

naal CB vogelsymbool als op voorzijde van Break Break. 

Ledenprijs: f 1,—. Niet-leden: f 1,50. Verz.kosten: f 0,65 

Art. 004 

Logboek, grote uitvoering, voor het bijhouden van uw 

gesprekken, aan de binnenzijde de S, R en Q-codes. Leden 

prijs: f 4,75. Niet-leden: f 5,75. Verz.kosten: f 2,10 

Art. 006 

Stempel met Break Break vogel als op voorzijde van dit 

blad. Voor al uw QSL-kaarten en post. Ledenprijs: f 12,50 

Niet-leden: f 15, —. Verz.kosten: f 3,50. 

Art. 010 

Stoffen badge, wasecht, met geborduurde rand. Voor op 

jack's, T-shirts, enz, vogelsymbool als op de voorzijde van 

Break Break. Ledenprijs: / 3,-—. Niet-leden: f 4, —. Verz 

kosten: f 0,65 

Art. 011 

Reuze sticker, 25 cm vierkant, lichtecht vinyl, vogelsymbool 

als op voorzijde Break Break. Geheel in kleur. Ledenprijs: 

f 2,50. Niet-leden: f 3,50. Verz.kosten: f 1,10 

Art. 017 
Stevige katoenen tas met Tokkel, de Break Break vogel 

Ideaal als school-, boodschappen- of strandtas. Met lange 

schouderband. Ledenprijs: f 5, Niet-leden: f 6, Verz 

kosten: f 2,10 

Art. 021 
Zware vinyl QSL-kaartenmap, glasheldere bladen waar 

zestig van uw mooiste QSL-kaarten inpassen. Smal model 

voor handig meenemen. Ledenprijs: f 12,50. Niet-leden 

f 14,50. Verz. kosten: f 4,25 

Art. 022 
Inbindmap voor een complete jaargang Break Break. In 

bindsysteem met stalen naalden. Ledenprijs: f 12,50 Niet 

leden: f 14,50. Verz.kosten: f 4,25. 

Art. 023 

Grote QSL-kaartenmap. Multo inhangsysteem met vijtien 

glasheldere sheets voor 120 QSL-kaarten. Uitbreidbaar 

systeem tot max. 500 kaarten. Zeer luxueus afgewerkt. Een 

sieraad voor uw boekenkast. Ledenprijs: f 21,60. Niet 

leden: f 24,95. Verz. kosten: f 6,50 

Art. 025 
Aanvulpakket met vijftien glasheldere sheets voor 120 QSL 

kaarten. Ook voor afwijkende formaten. Ledenprijs: f 9, 

Niet-leden: f 10, Verz.kosten: f 4, 

Art. 026 
Body liner stickers. Dubbel voor linker- en rechterkant van 

de auto. Kleur wit of zwart, lengte 2 meter 10. Symbool: mi 

crofoon en 27 MC tekst. Zeer exclusief. Ledenprijs: f 12,50. 

Niet-leden: f 15, Verz.kosten: f 3, 

Art. 027 
27 MC vaantje, bedrukt in rood, wit en blauw met micro 

foon. Leden f 5, —, niet leden f 6, Verz. kosten f 0.65. 

Art. 028 
Reuze vinylsticker, 16 x 50 cm, met opdruk: Break Break 

en tokkel, in 5 kleurendruk. Zelfde sticker als op Break 

Break ralleywagen. Leden f 5,—, niet leden f 6, —. Verz. 

kosten f 2,10. 

de enveloppe: Ledenservice. 

QSL KAARTEN SERVICE 
QSL-kaarten, formaat 10 x 15 cm, zwartdruk op tien kleu 

ren gemengd karton, voorzijde naar eigen, bijgeleverde 

werktekening (zie artikel in Break Break nummer 3 of vraag 

de overdruk aan). Per 500 stuks. Ledenprijs: f 33,50. Niet 

leden: f 40, Verz.kosten: f 6,25 

Kunt u niet zo goed tekenen, dan kan de illustrator van 

Break Break een tekening maken naar uw aanwijzingen 

500 QSL kaarten met ontwerpservice: Ledenprijs: f 53, 

Niet-leden: f 62,50. Verz.kosten: f 6,25 

Afwijkende modellen en kartonsoorten zijn mogelijk, vraag 

inlichtingen bij de ledenservice (02522-15638). Gebruik voor 

het bestellen van QSL kaarten de speciale bon uit Break 

Break 

BOEKENSERVICE 
NEDERLANDSTALIG 
Art. 101 

Het CB handboek, door Robert Briel. Een van de meest uit 

gebreide en complete handboeken over 27 MC zenden 

Ledenprijs: f 16,50. Verz.kosten: f 4, 

Art. 102 

CB-antennes, door Stratis Karamanolis. Een uitgebreid 

handboek over alle soorten 27 MC antennes, zowel fa 

briekstypen als voor zelfbouw. Ledenprijs: f 13,50. Verz 

kosten: f 4, 

Art. 103 

CB Communicatie: de MARC is er voor iedereen. Een uitge 

breid handboek over 27 MC zenden, apparatuur en toebe 

horen. Ledenprijs: f 12,50. Verz. kosten: f 4, 

Art. 104 
CB Communicatie: Uit de illegaliteit in België. Door Stratis 

Karamanolis. Begrijpelijk geschreven boek over 27 MC zen 

den, toegespitst op de Belgische wetgeving. Ledenprijs: 

f 12,50. Verz.kosten: f 4, 

BOEKEN UIT DE USA 
ENGELSTALIG 

Art. A01 CB test Equipment f 21, 

Art. A02 ABC of citizenband radio f 19, 

Art. A03 Easy Guide to CB radiostations f 15, 

Art. A04 Questions and Answers about CB operations 

f 18, 

Art. A05 Easy guide to accessoires for CB and Hamradio 

f 18, 

Art. A06 How to protect your CB rig f 15, 

Art. A07 Citizenband radio handbook f 23, 

Art. A08 99 ways to improve your CB radio f 18, 

Art. A09 CB radio for truckers f 15, 

Art. A10 CB radio construction projects f 18, 

Art. A11 CB radio operating procedures f 18, 

Art. A12 CB radio antennes fiel, 

Art. A13 Easy quide to CB radio for the family f 18, 

Art. A14 CB radio accessoires 21, 

Art. A15 Easy guide to CB radio base stations f 15, 

Art. A16 Questions and answers about CB radio repair 

18, 

Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten. De boeken worden 

pas besteld in de USA na ontvangst van de betaling. Houdt 

dus rekening met enige levertijd. 

TESTRAPPORTEN 

IN BREAK BREAK 
Art. 203 

Break Break nummer 3 met test Atron 307, alles over QSL- 

kaarten. 

Art. 204 
Break Break nummer 4 met test Stabo SM 1100, alles over 

basisantennes 

Art. 205 

Break Break 5/6, dubbelnumrmer met test Roberts CB 1, 

test Jomaco scanner en verhelpen van TV storing 

Art. 207 

Break Break 7, test Midland FM 005, test kortegolf anten 

nes 

Art. 208 

Break Break 8, interview André van Duin, bouw het zelf 

(voeding) 

Art. 209 

Break Break 9, test multitech MS 211 kortegolfrubriek 

Art. 210 
Break Break 10/11, aanpassing microfoon en bakken, test 

President KP 77, test superscanner SX 200 

Art. 212 

Break Break 12, test Atron CB 507, frequentieteller, alles 

over lowpassfilters 

Art. 213 
Break Break 13, test Skyline SM 2010, test Bearcat 220 

scanner, CB verzekering 

Art. 214 
Break Break nummer 14, test Kaiser CB monitor, test Ken 

wood R1000 ontv, test telex interface 

Art. 215 
Break Break nr. 15 Test Stabo XF 2200. Adressen van QSL 

swap clubs. Bouw het zelf: Herrie-O-foon 

Alle reeds verschenen nummers van Break Break kosten in 

clusief verzendkosten vijf gulden 

Art. 280 
Complete jaargang 1980 van Break Break ingebonden in vi 

nyl inbindmap (art. 022). Leden: f 30, Niet-leden 

f 35, —. Verz.kosten: f 6,25 

Art. 029 

Zwaaimicrofoontje voor in de auto. Kleur: rood met tokkel 

Leden: f 3,75, niet-leden: f 4,75. Verz. kosten: f 2,10 

Art. 030 
T-shirts: Cheerio, bye, bye. Maten EL, L, M,‚ S. Leden 

f 10, —, niet-leden: f 13.50. Verz. kosten: f 2,10 

INFORMATIEPAKKETTEN 
Art. 301 
Infopakket voor het oprichten van een zelfstandige vereni 

ging compleet met voorbeelden van statuten, huishoudelijk 

reglement, bespaart u notariskosten. Prijs: gratis - verz 

kosten: f 2,10 

Art. 302 
Infopakket voor zelfstandige verenigingen over de voorde 

len van aansluiting bij de NCF. Prijs: gratis 

Art. 303 

Overdruk artikel ‘Alles over QSL-kaarten, zelf vervaardigen, 

tips, enz.” Prijs: gratis - verz. kosten f 0,65 

Art. 304 
Aanmeldings- en informatiepakket voor tokkelrecords. Be 

vat aanmeldingsformulier, verklaringen, reglementen voor 

Guiness Book of Records en vijf logboeken als art. 004 

Leden: f 25, Niet-leden: f 27,50. Verz.kosten: f 5, 

Art. 305 
Overdruk CB verzekering. Uitgebreide beschrijving van NCF 

verzekering voor 27 MC bakken en antenne schade aan der 

den. Prijs: gratis - verz. kosten: f 0,65. 

Art. 306 

NCF rapport: 1 jaar MARC. f 7,50 incl. verz. kosten 
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BREAKERTJ ES zie de bon in dit blad 

Voor f 10,— + 10 kaarten al lid 

van een swap club? Dat kan bij 

Alfa Oscar en u ontvangt 1 num- 

mer, 1 sticker, 1 certificaat, 1 
V.l.P. kaart, 10 kaarten, een le- 

denlijst á 50 personen. Alfa Oscar, 

P.O. box 3547, 3264 ZG Nw-Beij- 

erland. Denk om de porto. 

Johan vraagt als hartpatiënt om 

QSL kaarten te ruilen in full-co- 

lour of zwart-wit, daar het mijn 

hobby is. Ik zal 100% terug stu- 

ren, zowel full-colour als zwart- 

wit. Sturen naar Johan Govaerts, 

Waterbaan 24, 2100 Deurne Bel- 
gië. 

Stuur 10 of meer QSL kaarten 
aan Jerom, Hulsternielweg 8, 

4561 HA Hulst. En u ontvangt 

100% retour. 

Wie wil OSL kaarten ruilen met 2 

stations uit Alkmaar en Schagen. 

Stuur 2 of meer kaarten naar 

Adam 3, Lepelaar 10, 1742 KW 

Schagen (NH). Postzegels bijslui- 

ten s.v.p.. 100% retour. 

Je krijgt 2 zilveren QSL stickers 

en vier verschillende kaarten als je 

vier dezelfde kaarten naar de 

Dinky-Toy, Molenweg 46, 3848 

PH in Hierden stuurt. Wacht je 

nog op kaarten van vorige brea- 

kertje, dan krijg je ze nog. 

Bent u ook al lid van de Hollan- 

dia QSL swap club. Een kom- 

pleet pakket met stempel f 15, —. 

Voor meer informatie: P.O. 

box 759, 5201 AT 's Hertogen- 

bosch Nederland. 

Wie zend invalide CB'er QSL? 

Voldoende frankeren en indien 

QSL retour dan voldoende porto 
bijsluiten. 

Tevens 27 MC portofoon ge- 

vraagd voor redelijke prijs. 

Adres: Happy rolstoel Rider, 

Postbus 1473, 7500 BL Enschede. 

Wie ruilt er QSL kaarten met ons? 

Stuur dan 2 kaarten aan station 

Carolla en Brammetje. P.O. 

box 52190, 3007 LD Rotterdam. 
Altijd 100% retour. 

Oproep aan verwoede verzame- 

laars van OSL kaarten. Station 

Hellomat lokatie Den Haag wil 

graag uw kaarten ruilen voor de 

kaarten van mij. 100% retour. Al- 

vast bedankt voor de reakties. 
P.O. box 43504, 2504 AM Den 

Haag. Tjou-Tjou hoj. 

OSL kaarten ruilen. Stuur QSL 

kaarten naar Lassie, Brouwerij- 

straat 41, 4845 CM Wagenberg. 

100% 8 verschillende QSL kaar- 
ten retour. 

QSL kaarten ruilen? Stuur een 

kaart naar: Goal Getter, The Tu- 

ger 255, 7041 HT ’s Heerenberg. 
100% QSL retour. 

OSL kaarten ruilen?? Stuur dan 

uw kaarten naar Jerry Cotton/ 

Jady Pepper, Postbus 2402, 9704 

CK Groningen. Op erewoord 

100% retour. Vele groetjes en 

tokkels Albert en Zwanny. 

QSL kaarten ruilen. De Buggy 
uit de lokatie Beekbergen. Post- 

bus 128, 7361 TP Beekbergen. Je 

krijgt evenveel kaarten weer re- 

tour. Ee 

Wie wil OSL kaarten ruilen met de 

Big-Boy? Altijd 100% retour. 

P.O. box 9141, 5000 HC Tilburg 

(NB). 

Wie wil QSL kaarten ruilen met 

Hotel Bravo, Postbus 52, 7270 

AB Borculo. 100% retour. Graag 

duidelijk adres vermelden. 

Wie wil OSL kaarten ruilen met 

Lady Kleine Muis, Postbus 52, 

7270 AB Borculo. 100% retour. 

Graag duidelijk adres vermelden. 

QSL kaarten ruilen? Zijde, ge- 

woon, full color, glimmende, we 

hebben alles. Stuur 10 stuks de- 

zelfde of van elk station 2 stuks 

100% retour. 

Sturen aan: R. Smits, Eendstraat 

9, 3334 TB Zwijndrecht. 

Let op 27 MC amateurs! Wie wil 
er OSL kaarten ruilen met 7 stati- 

ons uit Amsterdam, Groningen 

en Leiden. Dat kan nu! Stuur je 

kaarten, inclusief postzegel van 65 

cent naar Sneeuwpanter, P.O. 

box 71258, 1008 BG Amsterdam. 

100% QSL. en 

Stuur 25 QSL kaarten naar OSL 

ruilclub De ooievaar. Doe er 

f 1,45 aan postzegels bij. Je 

wordt dan gelijk lid. 100% retour. 

Stuur de kaarten naar OSL ruil- 

club De Ooievaar, Stegerensallee 

13, 7701 PJ Dedemsvaart Overijs- 

sel. EEn ee 

Ik spaar QSL kaarten, wie heeft 

er voor mij een kaart. Klein 

Duimpje, Schipluidenstraat 15, 

8081 AN Elburg. Bedankt en 
groetjes, FB. Oren 

Nieuw, Marathon Maarssen 

QSL ruil club. 

Beste CB'er stuur 30 OSL kaarten 

+ 5 gulden naar P.O. box 346, 

3600 AH Maarssen en je ontvangt 

30 kaarten + een certificaat re- 

tour. U helpt er een gehandicapte 

mee. Per 100 leden gratis een 

bakkie voor een gehandicapte. 
Groetjes Wil. 

Hallo CB vrienden, interesse in 

QSL kaarten, stuur dan 7 QSL 

kaarten van je zelf naar CB stati- 

on Cobra, P.O. box 550, 5400 

AN Uden (NBr.). En je ontvangt 

gelijk dezelfde dag 7 verschillende 

kaarten 100% retour. 

Wie wil QSL kaarten ruilen. Stuur 

uw kaarten, geeft niet hoeveel 

verschillende en u krijgt er even- 

veel terug. Big Big Banana, 

Kastanjelaan 16, Zaandam. Tel. 

075-353323. 

Wie wil stickers of QSL kaarten 

ruilen met de Zwarte Cowboy. 

Schrijf dan naar Berkenlaan 16, 

8024 AS Zwolle-Berkum (Ov). 

Graag postzegels bijsluiten. Tot 

horens Cheerio. Bye-Bye. 100% 
retour. 

Wilt u lid worden van de Dutch 

World Wide OSL club? Vraag 

dan inlichtingen bij de DWW, 

postbus 236, 6950 AE Dieren. 

Graag antwoordzegel bijsluiten. 

Stuur 10 OSL kaarten + f 1,— 

aan postzegels en je ontvangt 10 

QSL kaarten 100% terug uit NL- 

B-D-USA en je wordt gratis inge- 

schreven lid van de OSL Club De 

Zee-Arend, Postbus 161, 2690 

AD let goed op: 's Gravenzande 

(ZH). Altijd 100% retour. Oei-Oei. 

Hallo CB vrienden, interesse in 

QSL kaarten uit D-B-NL, stuur 

dan 25 QSL kaarten van jezelf + 

3 extra postzegels van 65 cent en 

je ontvangt voor 100% retour. 

De Viking QSL Club, Postbus 

44, 4310 AR Bruinisse. 

TE KOOP AANGEBODEN/ 
GEVRAAGD 

Te koop: Alles voor 27 MC zen- 

der, Skyline SM 2008, Basisan- 

tenne Sirtel GPA 27%, Mobile 

antenne DV 27 + beugel en ka- 

bels en een SWR Power meter, 

prijs f 250, —, A. Jansen, Oude 

Roermondseweg 62, 6049 AH 

Harten (L). Tel. 04750-16238. 

Te koop: Grundig Satellit 2000, 2 

mtr. ontvanger R x 6 mini rot 

x Xx, Cuna 2 mtr. ontvanger, alle 

twee zonder voeding. Prijs nader 

overeen te komen. J. v. Eijk, P. 

de Hooghweg 38, 6562 BV 

Groesbeek. Tel. 08891-3196. 

Te koop: Hy-com 4000 + 22 mtr. 

dikke coax + Avanti Sigma Il + 

SWR meter + enkele acc. 

f 450, —. Te bevragen: P.H. 

Stolk, Pannenstaartweg 9, 6051 

EG Maasbracht. n 

Te koop: Scanner Realistic 10 ka- 

nalen + 4 xtals f 400, — 3 maan- 

den oud. Tel. 04923-3875. 

Te koop: Skyline 2010. Basis 

f 250, — en major M 580 AM/FM 

80 kanalen f 250, — GPA antenne 

27 5/8 (mobiel), Lineair. Bij aan- 

koop beide zenders antenne en li- 

neair gratis. B.J. v. Rijssen, 

Brouwerijstraat 27, 8161 XP Epe. 

Te koop: Stabo XM 2200. Com- 

pleet met voeding, SWR meter, 

City Star antenne en coax kabel 

voor f 400, —. Tel. 043-623429 of 

postbus _ 5012, 6202 WD 

Maastricht. 

DIVERSEN 

Door het overweldigend reage- 

ren op mijn advertentie in Break- 

Break, zijn mijn QSL kaarten op, 

degenen die nog geen OSL kaar- 
ten retour ontvangen hebben, 

even geduld a.u.b., er wordt aan 

gewerkt. ledereen bedankt. De 

Mistlamp, Goes (Zid.). 

Uitgetokkeld? Wij hebben voor u 

een D en C kursus. Vraag een fol- 

der aan bij W. Zoutberg, Karveel 

55-01, 8242 XR Lelystad. U kunt 

ook telefonisch deze folder aan- 

vragen. 03200-41813. 

OrwetCO 
VOORDEELWINKELS IN ELEKTRONIKA 

ONMISBAAR VOOR ELKE DX, er 

BREMI BASISLINEAR BRL 200 
input: 0,5-6 Wt AM, FM, 1-12 Wt SSB 
max. output: Wt AM, FM-200 Wt SSB 
(afhankelijk van ingestuurd vermogen) 
voeding: 220 Volt AC 

Frequentiebereik: 26-30 MHz 
normaal f 559, 

nu f 479, — 

BASISANTENNE GPA 27 5/8 HMP 

ZETAGI ANTENNEVERSTERKER 

P 271 

Nu ook het inkomende signaal verster 

ken met deze versterker, werkt uitste 

kend (zie voor testrapport Break Break 

uni 81) specificaties nu f 117, pek 

STOLLE ANTENNEROTOR 505 A 
Bij het DXen hoort gericht werken, dus 

nu Uw richtantenne draaibaar in elke 
richting. Deze set bestaat uit een 
rotor en regelunit 

nu f 159, — 

nu f 149, — 

Bel ons info nr 020-156784 voor ons unieke 4 Mind. betalingsplan 
zonder berekening van rente, na sluitingstijd/weekend. 

U kunt ons vinden in: 

Amsterdam (Slotervaart) 

Comeniusstaat 281, tel. 156784 (020) 
In dit filiaal ook onderdelen 

Amsterdam (West) 

Adm. de Ruyterweg 49, 
tel. 164509 (020) 

Attentie, postorders uitsluitend d.m.v. toezending van groene betaal- 
kaart, eurocheque, of blauwe girokaarten! 



Een ECHTE zendamateur 
bereikt méér … 

Jazeker. Want als échte zendamateur mág je meer. Daar staat de 
officiële PTT-machtiging borg voor. Zenden met een groter vermo- 
gen bijvoorbeeld. Op een andere golflengte en met lineaire ver- 

sterking. En dús met 
een groter bereik. 
Dat betekent: méér 
contacten. Meer 

informatie uit binnen- 
en buitenland. Meer 
echte zendvrienden, 

die je al snel 

opnemen in dat 

wijdvertakte net van 

enthousiaste 
zendliefhebbers dat de 

gehele wereld 

omspant. Daar is zo'n 
27 MCtje speelgoed 
DE 

Als u wilt zenden, word dan een échte zendamateur. Doe exa- 

men bij de PTT en haal een zendmachtiging. Ingewikkeld? Dat 

valt wel mee. Gewoon een goede opleiding volgen. Bij de Leidse 
Onderwijsinstellingen, die voor de officiële zendmachtigingen D en 

C uitstekende cursussen verzorgen. Kort, doelgericht en voor de 

volle honderd procent afgestemd op de PTT-examens. 

Meer informatie? 

Vraag met behulp van de bon geheel gratis en vrijblijvend een 

studiegids aan. 
Bellen kan ook, zelfs’‘s avonds en in het weekend: 071—899255". 
Voor Viditel: toets 445. 

Erkend door de minister van onderwijs 

en wetenschappen bij beschikking van 
5 maart 1975, kenmerk BVO/SFO-129.718 

\») 
@ 
ns 

@ Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp 

Tokkefbon 
Ja, stuur mij geheel gratis en vrijblijvend de studiegids over de 

cursussen Zendamateur. 

dd enbenderndendentendenteded 

Naam 

Adres 

Postcode/Woonplaats 
117 [s]e) 

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Leidse Onder- 

wijsinstellingen, Antwoordnummer 1, 2300 VB Leiden. 
Dd endetendntetentententertendeeherenten entente 
nerede 

TURNER 
Amplified Mike 

Expander 500 
f 225, — 

+3B 

f 160, — 

Profiteer 

mUies 

ALLEEN-VERTEGENWOORDIGING 
VOOR NEDERLAND 

nen 

ELECTRONICA B.V. 
Cleijn Duinplein 6 - 8, 2224 AX Katwijk ZH 
Telefoon 01718-15708, Giro-no. 109831 

TECHNISCHE IMPORTEN 55 
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SPANKER'S MINIWATT 
Troubadourlaan 111 
3194 HC Hoogvliet 

„Tel. 010-165149 Tel. 01819-14736 
Zaak Geopend zaterdag 10 am - 3 pm of tel. afspraak. Chef T.D. 

' 40 V A 8 b.v. 
DE ENIGE ECHTE 

SUPER 

COAXKABEL 

Type H 100 8 
H 100 

Characteristic Impedance 50 Ohm VAN POPE 
Tolerance on Char. Impedance 5 % 

dein gend 5 ae Ae Alleen bij SPANKER'S MINIWATT in 
Nominal Attention per 100 m ROTTERDAM haben uit voorraad leverbaar 
at 27 MHz 2,1 dB tegen de ongelooflijke prijs van 

50 MHz 2,95 dB 
100 MHz 44 dB 
230 MHz 6,4 dB f 2.35 P.M. 
470 MHz 9,1 dB 
800 MHz 12,0 dB voor deze kabel: 

860 MHz 12,5 dB 
Diameter of Inner Conductor 2,5 mm N-CONNECTORS 
Diameter across Dielectric 6,8 mm VANAF f 6. — 
Tolerance 0,4 mm ij 
Diameter across Screening 7,5 mm 
Outside Diameter 9,8 mm 

Tolerance 0,4 mm Ons bedrijf vindt U op 200 mtr. vanaf de afslag 
Weight ‚ 110 g/m Hoogvliet aan de A15 
Minimum Bending Radius 100 mm (Botlek-Rotterdam) 

POWER SUPPLY'S IN NEDERLAND ONTWORPEN EN GEFABRICEERD 
Alle voedingen zijn kant en klaar in 

ke ople Ae f 265, — luxe kast en getest, 
10-12 ds 13.8 V f 435, — meeste uitvoeringen met zeer grote meters. 
20-24 Amp 10-15 V a Andere waarden en spec's worden op vraag gemaakt. 

30-34 Amp 10-15 V f 550, — 

In samenwerking met ILP-Rodel, ben staan, voor zelfbouw met 

kunnen wij u aanbieden ringtrafo’s hoogwaardige exponenten. 
De En Dt 18-20 A, 17 VAC = 13,8 DC. Alleen bij ons voor de prijs 

Uitermate geschikt voor diegene die 
ringkerntrafo de hobby hoog in het vaandel heb- f 96,75 

ATTENTIE!!! PROBLEMEN?? 
Onze chef tech. dienst helpt en begeleidt beginnende techneuten op elke zaterdag van 10 am - 3 pm Ned. tijd, voor 
bouwen, testen etc. van voedingen, boosters, meters, dummyloads, scoops. Je noemt het, het is er. De prijs?? 



A. Heineken, bierbrouwer. . 

Deze strijd MOET gewonnen kampioene. Stap voor stap vooruit. “Geef!” 

worden! 

Inleveren? 

" 
Sonja Barend, TV-presentatrice. Atje Keulen-Deelstra, schaats- G. Bakker, ingenieur. 

Nooit bezuinigen op zo’n doel! 

A DN EN at gr en 

L. den Uyl, actieleidster. G. de Lange, detaillist Mariëtte Bruggeman, telefoniste. H. Vonhoff, Commissaris der 

Laten we wijs zijn. Was er nauw bij betrokken. Houdt Nauw betrokken in naaste omge- Koningin. 

moed. ving. Niet stoppen vóór de eindzege. 

De Kankerbestrijding kan en mag 
niet inleveren. 

Jong. Oud. Rechts. Links. Miljonair. Die garantie kan alleen worden gegeven 
Modaal. Iedereen is het er over eens: zolang u blijft geven. Net als afgelopen 
de Kankerbestrijding kan en mag niet mmm jaar. Laat de collectanten 
inleveren. weer een volle bus 

Kankeronderzoek, patiëntenzorg, a bij ons inleveren. 
voorlichting, moet doorgaan. Dat 
kan alleen als daarvoor voldoende geld 
beschikbaar blijft. 

Jaarlijks garandeert het Koningin 
Wilhelmina Fonds daarvoor miljoenen 
guldens. Dit jaar zo'n 39 miljoen. 

Kankerbestrijding. Je kan en mager niet omheen. 
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Centraal Bureau: Sophialaan 8, 
1075 BR Amsterdam. Tel: 020-64 09 91. 
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ammmi (C) 

27mc 
artikelen OOK VOOR CB 

EN UIT VOORRAAD |: 

LEVERBAAR | k QSL-enveloppen 
logboeken 

stempels 

stickers 

albums ij 
T-shirts 

bierpullen etc. 

AVERA LEVERT OOK STEMPELS 
PER STUK NAAR EIGEN ONT- 
WERP. VOOR CLUBS KLEINE 
AANTALLEN TEGEN EEN AAN- 

TREKKELIJKE STUKSPRIJS. 

Vraag onze speciale folder aan ! 

HOOFDVERDELER VOOR BELGIE 

2 FUNK SHOP SERVICE Paterstraat 164 
2300 TURNHOUT Tel. 014/421914 

Tel. 076-130424 
Liesbosstr.2a-4813 BD Breda 

nv delnp:Vele):;N zen e 
Ed 

Ü B f |__ Stereo Mischpult 
K4Px- 5000 

Liesbosstr.2a-4813 BD Breda 
‚Tel. 076-130424 

DMT-1000 Ae a B _ MPX-5000 
Digitale-multimeter. z : n & Stereo mix paneel in 
Bijzonder gunstige he. Lr ge A semiprofessionele 
uitvoering van een veel. 5 sa ee Ë uitvoering, met LED 
zijdig LCD meetinstru- | 5 / / 5 peak/level uitlezing 
ment. (ook bijzondere À end fenn ragan 7 r ne 220 V. 
wisselstroom bereiken ei / 5 — - — 30-20.000 Hz, + 2 dB 
tot 1A.) Wordt gele- ' mi wasne 1 x mike mono 
verdingevoerdetas. B ; : za n EE 2 x phono/mag.stereo 
Adviesprijs f 199, — 5 2 X tape/tuner stereo 

Uitgevoerd in metalen 

behuizing. Adv.prijs f 299, — 
FSI-4 
SWR en POWER 
meter. In twee be 
reiken schakelbaar 
(10W/100w). 
Adviesprijs f 79, — 

MPX-55 
Stereo mix paneel. 
2 x phono/mag. 

enn dae B 5 1 Xx aux 
LPHONO 4 LPHONG 2 1x mic-stereo 

Met 6,3 mm cinchstekers 
of 5 polige DIN stekers 

50-15000 Hz 

Adviesprijs f 89, — 

Elektronica import Molenpoortpassage 21 Nijmegen. 

Tel. 080-234365 telex 48771 



Doorbraak in computerscanners 
De SX 200 breedbandscanner 

Met een gewone scanner luistert u naar: 

De SX 200 breedbandcomputerscanner opent 
voor u óók nog de fascinerende wereld van: 

Technische gegevens: Gevoeligheid: 
Frequentie bereik 26-514 MHz doorlopend FM 26-180 MHz 0,4 microvolt 12 dB Sn 

Selectiviteit FM beter dan 60 dB bij 25 KHz 380-514 MHz 1 microvolt 12 dB %n 

AM beter dan 60 dB bij 10 KHz AM 26-180 MHz 1 microvolt 10 dB %n 

Automatische omschakeling 5 of 12,5 KHz scanstappen 380-514 MHz 2 microvolt 10 dB %n 
Display toont zonder omrekenen de frequentie. 

Vekoneth Aamiraliteitskade 17, 3063 EC Rotterdam - Holland - Telefoon 010-131802 - Telex: Veko 24659 



TWEE BREAKPOINTS 
VOOR ALCOM! 

Alcom is een merknaam vertegenwoordigt 
dooreen researchteam behorende bij de distri- 
buteur Ton Ahlers Elektronika bv. 

Het dagelijks uittesten en ontwikkelen 
van nieuwe, betere en praktische apparatuur 
heeft geleid tot een voor dit moment 2-tal 
doorbrekers. 

Werd nog geen % jaar het eerste projekt, 
alcom dpa 11 vr gelanceert via de Firato '80, 
(inmiddels in Nederland al 20.000 exemplaren 
verkocht) zo introduceert ons team u twee 
uitschieters van een reeks projekten. 

1.GDX 2, zendantenne voor 3-meter amateurs. 
tevens de meest ideale ontvangstantenne voor 
scanners, wereldontvangers en andere breed- 
bandige apparatuur. 

Rondstralend, de zendenergie dus ver- 
deeld naar alle richtingen. 

Door speciaal gegoten HF zendkop zeer 
lage SWR, tussen 88-108 Mc. (beter dan 1.2) 

Aansluitingmet UHF connector (PL 259). 

Toepassing van een grote diameter ra- 

dialen voor een grotere breedbandigheid. 

2.CCM1, primeur in meettechniek. 
Mechanische afwijking en/of foutlezing 

uitgesloten door electronische IC gestuurde 
led indicator: 

Dit meetinstrument is absoluut schok- 
en temperatuurvariaties bestand. 

Tevens zij wij bezig met een rack, waar u 
verschillende van onze Alcom kastjes (welke 
eenzelfde uiterlijk krijgen) op elkaar kunt 
stapelen. 

Uitlezing speciaal in het donker 
optimaal, bijzonder geschikt voor 

gebruik bij vossejachten en andere mobiele omstandigheden. 
Signaal meting, power reducer en SWR in èèn instrument. 

Creaties die u in de toekomst van ons kan verwachten zijn: a mn aes randen en 
date RR ES 7 eN, MN rdij Î ijsenhout - Boosters, reducers, alarmunits, telefoonaccessoires en kastjes Holland. telefoon 02977-28611 (4 lijnen). Nord de video 

telex 1518] tonel nl. (vlak bij Airport Schiphol). 

ALCOM BEGINT, WAAR DE REST OPHOUDT'! 


